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INLEIDING 

 

In deze thesis wordt de macro-economische ontwikkeling van Israël ontleed aan de hand van twee 
deelvragen. Ten eerste wordt de economische groei en de welvaartsontwikkeling van Israël 
onderzocht en vergeleken met andere landen uit de regio. Ten tweede probeert deze thesis een 
verklaring te bieden voor de erg hoge inflatie in de jaren tachtig. Voor beide vragen is Israël een 
zeer dankbare casestudy. Het land heeft sinds haar ontstaan in 1948 een spectaculaire 
economische groei gekend. Dat niet alleen, op welvaartsindicatoren zoals reëel BBP per capita, 
levensverwachting en onderwijs heeft Israël een grote voorsprong ten opzichte van haar 
buurlanden. Dankzij deze tegenstelling is achterhalen hoe deze economische groei tot stand kwam 
en waarom Israël zoveel welvarender is dan haar buurlanden zo interessant. Wat betreft inflatie is 
de Israëlische situatie deel van de bredere stagflatieproblematiek die verschillende landen 
teisterde in de jaren zeventig en tachtig. Samen met andere landen zorgde de Israëlische case 
ervoor dat toen heersende theorie van de Phillips-curve in vraag werd gesteld en er nieuwe 
oorzaken voor inflatie werden gezocht (Heylen, 2004). Israël is dus voor beide thema’s een zeer 
interessant land voor onderzoek.  
 
Beide thema’s worden steeds behandeld door te vertrekken vanuit een theoretische basis. Deze 
wordt kort besproken om dan aan de hand van data-analyse de Israëlische werkelijkheid te toetsen 
aan de theoretische voorspellingen. Ik ga met andere woorden steeds na of de gegevens in 
overeenstemming zijn met de theorie en wat eventuele oorzaken zijn van inconsistentie. Deze 
methode heeft als voordeel dat ik een brede waaier aan gegevens kan bespreken en twee ruime 
thema’s kan behandelen binnen de grenzen van deze thesis. Het grote nadeel is uiteraard dat door 
het ontbreken van een econometrisch onderzoek de hier gemaakte vaststellingen enigszins aan 
slagkracht moeten inboeten. De empirische gegevens worden dan ook niet ingezet om bestaande 
theorieën te bevestigen of te ontkrachten, eerder wordt er nagegaan of ze consistent zijn met deze 
theorieën. 
 
De structuur van de thesis volgt logischerwijze uit de twee thema’s en de gehanteerde methode. In 
een eerste inleidende hoofdstuk biedt ik een overzicht van enkele algemene macro-economische 
variabelen zoals reëel BBP per capita, werkloosheidscijfers en begrotingstekort. Aan de hand van 
deze variabelen wordt duidelijk dat zowel de inflatie als de welvaart omwille van hun opmerkelijke 
evolutie interessante onderzoeksthema’s zijn. Daarna bespreek ik achtereenvolgens de 
economische groei en de Israëlische inflatie, waarbij ik telkens eerst het theoretische kader 
uiteenzet om daarna de empirische gegevens te bespreken. 
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HOOFDSTUK 1: Een macro-economisch overzicht  

 

In dit hoofdstuk ga ik dieper in op verschillende indicatieve macro-economische variabelen van 
Israël en de regio. Omdat dit deel een globaal overzicht moet bieden op de economische evolutie 
van het land, heb ik hier nog geen tijdsperiode afgebakend. Zo is het ook meteen duidelijk welke 
mogelijke hiaten er schuilen in de beschikbare databases. De gegevens zet ik daarenboven uit 
tegen buurlanden en het gemiddelde van OESO-landen. Dit maakt het mogelijk opvallende 
tegenstellingen of gelijkenissen uit te lichten en te bespreken.1   
 
Op basis van deze variabelen heb ik tijdens het maken van deze thesis geprobeerd opvallende 
periode(s) of thema’s de distilleren. Zoals in de inleiding reeds duidelijk werd bleken de Israëlische 
inflatieproblematiek tussen 1973 en 1985 en het economisch groeivraagstuk de interessantste 
onderwerpen. In respectievelijk hoofdstukken twee en drie zal ik dieper ingaan op deze thema’s. 
Het is dan de bedoeling om aan de hand van een bredere dataset een theoretische verklaring te 
zoeken voor de waargenomen macro-economische evolutie van Israël. 
 

                                                
1 De oplettende lezer zal merken dat gegevens van Palestina niet vermeld werden. Gegevens van Palestina zijn helaas 

zeer matig beschikbaar. Het feit dat Palestijnse data ontbreken, reflecteert dus zeker geen ideologische keuze. Graag 

had ik deze gegevens eveneens in mijn thesisonderzoek geïncorporeerd, maar de schaarsheid ervan maakt dit 

onmogelijk. 
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1. Bevolkingsgrootte 
 
Deze grafiek is toont dat de Israëlisch populatie in vijftig jaar met meer dan 700 procent gestegen 
is. Dit is niet het gevolg van louter natuurlijke populatiegroei. De streek kende reeds vóór het 
officieel ontstaan van de Israëlische staat een erg sterke immigratie en deze bleef aanzienlijk 
doorheen haar bestaan (Ben-Porath, 1986). Zoals figuur 1.2 toont, verklaart deze netto-migratie 
een belangrijk deel van de sterke populatiestijging. Uit deze gegevens moeten we concluderen dat 
het des te belangrijker is om de komende data steeds per capita te presenteren. 

 
Figuur 1.1) Bevolkingsgrootte in duizendtallen 

 
Bron: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of 
Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012. 

 
 

Figuur 1.2) Populatiegroei en netto-migratie 
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Bron: World Bank, United Nations Population Division, World Population Prospects, Code: SP.POP.TOTL; SM.POP.NETM, eigen 
berekening. Noot: De groeicijfers zijn berekend als gemiddelde over vijf jaar. Zo duidt 1962 niet de groei en netto-migratie aan van 
1962, maar van 1960 – 1965. 
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2. Bruto binnenlands product per capita 
 
Het totaal bruto nationaal product is de totale toegevoegde waarde gecreëerd in een bepaald land 
en als dusdanig geeft dit een indicatie van de grootte van de economie. Wanneer we deze per 
capita bekijken, is dit een indicatie voor de welvaart van de betreffende economie. In figuur 1.3 
zien we dat Iran en Israël een vergelijkbare evolutie kenden tot het begin van de jaren zeventig, 
waarna Israël haar buurlanden ver achter haar liet. Israël is met andere woorden volgens het BBP 
per capita veruit de meest welvarende economie in de regio. 
 

Figuur 1.3) Reëel bruto binnenlands product per capita (I$, constante prijzen van 2005) 

 
Bron: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of 
Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012. 
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3. Reële economische groei 
 

Met reële economische groei wordt de groeivoet van het reële bruto binnenlands product per 
capita bedoeld. Deze gegevens bieden een interessante kijk op de economische activiteiten en 
evoluties binnen de grenzen van een land. Heel algemeen kunnen we uit figuur 1.4 en tabel 1.1 al 
een belangrijke conclusie trekken. Israël heeft duidelijk een sterkere groei gekend in de afgelopen 
vijftig jaar dan de OESO-landen. Tussen 1973 en 1993 deed het land het echter minder goed het 
OESO-gemiddelde. Dat zal vooral interessant blijken als we deze lage groeicijfers uitzetten 
tegenover de inflatieproblematiek die Israël kende in deze periode. Vanaf 1990 boekte Israël een 
tien jaar lange positieve groei, waarna er net na de eeuwwisseling voor twee jaar een recessie 
ontstond.  Vanaf 2003 deed het land het echter weer beter tot de financiële crisis in 2007 en vooral 
in 2009 brokken maakte. Deze waren echter minder erg dan de gemiddelde negatieve groei die de 
OESO-landen in 2009 optekenden. 
 

Figuur 1.4) Procentuele groei van het reëel BBP per capita  

 
Bron: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, 
Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012; eigen berekeningen. Noot: Jaarlijkse procentuele groei van het reëel BBP 
per capita, PPP, I$ constante prijzen 2005. De groei van de OESO-landen werden berekend als het gemiddelde van de groei van de 
afzonderlijke deelstaten, gewogen volgens de toenmalige populatie van het respectievelijke land. Omwille van ontbrekende data en dus 
een gebrek aan uniformiteit werden volgende landen uit de berekening weggelaten: Chili, Tsjechische Republiek, Estland, Duits land, 
Griekenland, Hongarije, Korea, Polen, Slovakije en Slovenië.  

 
Tabel 1.1) Groei van het reëel BBP per capita in de regio 

Volledige periode 1950-1973 1973-1993 1994-2012

Israël 2.85 5.06 1.33 1.69

Egypte 3.03 1.67 4.69 2.94

Iran 2.58 9.25 -2.82 2.25

Jordanië 1.36 0.78 1.45 1.85

Libanon n.b. n.b. -2.52 2.98

Syrië 1.82 1.85 1.96 1.65

Turkije 2.64 3.44 2.22 2.06

OESO-landen 2.31 3.47 1.78 1.39
 

Bron: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, 
Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012; eigen berekeningen Noot: De gemiddeldes over de periodes werden 
volgens de logaritmische methode  berekend uit het reëel BBP per capita, PPP, I$ constante prijzen 2005. De groei van de OESO-landen 
werden berekend als het gemiddelde van de groei van de afzonderlijke deelstaten, gewogen volgens de toenmalige populatie van het 
respectievelijke land. Zie noot van figuur 1.4 voor ontbrekende landen. 
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Als we de Israëlische gegevens uitzetten tegenover deze van de andere landen in de regio, dan 
blijkt dat Israël na Egypte de grootste groei kende tussen 1950 en 2010. Deze groei was vooral 
sterk in de beginjaren. Zo zien we dat de groei in de andere landen in de periode 1994-2010 
meestal hoger was dan in Israël. De hogere gemiddelde economische groei in combinatie met een 
uitgesproken hogere levensstandaard volgens het reëel BBP per capita is opmerkelijk en werd dan 
ook aangegrepen als eerste te onderzoeken thematiek in deze thesis. 
 

4. Werkzaamheidgraad en werkloosheid. 
 
Na de economische groeicijfers bekijken we de situatie op de arbeidsmarkt. De 
werkloosheidsgraad geeft de verhouding weer tussen het aantal werklozen en de totale 
beroepsbevolking2 in een land. Enkele dingen vallen op in figuur 1.5. Ten eerste is de uitgesproken 
stijging van de werkloosheid in de jaren 1966-67 opmerkelijk. De  Israëlische werkloosheid schoot 
in twee jaar omhoog van 3,61 procent naar maar liefst 10,35 procent, om dan opnieuw even vlug 
te dalen. In de jaren zeventig klommen de werkloosheidscijfers van zowel Israël als van de OESO-
landen, hoewel die laatste een iets hogere gemiddelde werkloosheid hadden. De Israëlische cijfers 
bleven echter stijgen tot een absoluut maximum van 11,2 procent in 1992, terwijl het gemiddelde 
van de OESO-landen in de jaren tachtig juist opnieuw begon te dalen. De stijging van het 
Israëlische werkloosheidscijfer, samen met een kleine daling van het OESO-gemiddelde zorgde er 
echter voor dat, los van de jaren ’94 en ’95,  de Israëlische werkloosheid tussen 1988 en 2008 
hoger bleef dan het OESO-gemiddelde. We zagen reeds dat de financiële crisis van 2008 de 
economische groeicijfers van Israël minder hard in het rood duwde dan die van OESO-gemiddelde. 
Dit wordt hier bevestigd in de Israëlische werkloosheidscijfers, die vanaf 2009 tot 2012 hoger 
liggen dan dat van de OESO-landen. Een snelle vergelijking van figuur 1.4 en 1.5 leert dat een 
toename van de werkloosheid vaak – maar zeker niet per definitie – gepaard gaat met een afname 
van de economische groei.  
 

Figuur 1.5) Werkloosheidsgraad van Israël en de OESO-landen (percentage van beroepsbevolking) 

 
Bron: Israël: World Bank, International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database, Code: 
SL.UEM.TOTL.NE.ZS; BRUNO M., FISHER S., The inflationary process in Israel: shocks and accommodation, Working Paper no. 
1483, National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1984.  OESO-gemiddelde: OECD, Economic Outlook No 94, Statistical 
Compendium, november 2013, Code: UNR. 

  

Omdat veel van de data niet beschikbaar zijn bij buurlanden van Israël, is het moeilijk de 

                                                
2 De totale beroepsbevolking bestaat uit de werkloze én de tewerkgestelde bevolking 
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werkloosheidsgraad in de regio over de tijd heen te vergelijken. Wel valt op dat de gemiddelde 
werkloosheid hoger ligt dan bij de OESO-landen, en dat Israël bij gevolg dus ook relatief goed 
scoort in de regio wat betreft de werkloosheidscijfers. Enkel Syrië haalde tijdens de periode 1974-
1993 betere resultaten op vlak van werkloosheidsgraad. 
 

Tabel 1.2) Werkloosheidsgraad van Israël en haar buurlanden 

Volledige periode 1961-1973 1974-1993 1994-2012

Israël 6.51 4.64 6.06 8.07

Jordanië 13.68 n.b. 13.60 13.70

Turkije 9.22 n.b. 8.84 9.36

Syrië 8.13 n.b. 5.78 9.03

Egypte 9.04 n.b. 7.39 9.91

Libanon 8.47 n.b. n.b. 8.47

Iran 11.34 n.b. 12.65 10.90

OESO 6.20 3.42 6.07 6.92  
Bron: Afzonderlijke landen: World Bank, International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database, Code: 
SL.UEM.TOTL.NE.ZS; OESO-gemiddelde: OECD, Economic Outlook No 94, Statistical Compendium, november 2013, Code: UNR.  

 
De werkgelegenheidsgraad geeft procentueel de verhouding weer van het aantal terwerkgestelden 
ten opzichte van de totale bevolking op beroepsactieve leeftijd. In vergelijking met het gemiddelde 
van de OESO-landen presteerde Israël voor een langere periode slechter. De Israëlische 
werkgelegenheid kende echter wel een stijgend verloop, waar de OESO-landen sinds 1960 bleven 
schommelen rond de 67 procent. Hierdoor tekende Israël in 2008 voor het eerst een hogere 
werkgelegenheidsgraad op dan de OESO-landen en dit bleef zo voor de beschikbare data. Wat we 
ook zien in figuur 1.6 is dat de werkgelegenheidsgraad van 1979 tot 1988 stagneert om en bij de 60 
procent. Dit is opvallend omdat het stilvallen van de groei in werkgelegenheid samenvalt met de 
forse stijging van de werkloosheidsgraad die hierboven belicht werd. 
 

Figuur 1.6) Werkgelegenheidsgraad  

 
Bron:Absolute populatie en aantal tewerkgestelden: The Conference Board Total Economy Database™ (January 2014); percentage 
van de populatie op arbeidsleeftijd (15 – 64); World Bank, The United Nations Population Division's World Population Prospects, 
Code: SP.POP.1564.TO.ZS; eigen berekeningen; Noot: werkgelegenheidsgraad in percentage en werd berekend als het aandeel van 
het aantal tewerkgestelden in de totale populatie op arbeidsleeftijd. Zo ook voor de werkgelegenheidsgraad voor de OESO, 
waarbij de afzonderlijke landen werden ingerekend vanaf het jaar dat zij intraden.  

 
Ook in vergelijking met andere landen van het Midden-Oosten eindigt Israël hoger. Wat opvalt in 
figuur 1.7 is dat de werkgelegenheid in alle andere landen een eerder dalende trend heeft gekend, 
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in tegenstelling tot Israël. Zowel Egypte, Turkije als Syrië scoorden in 1960 beter op vlak van 
werkzaamheidsgraad. Syrië werd in 1962 reeds voorbijgestoken, terwijl Egypte en Turkije 
respectievelijk vanaf 1976 en 1985 een lagere werkgelegenheidsgraad realiseerden. Jordanië 
kende over de hele periode een lagere werkgelegenheidsgraad.  
 

Figuur 1.7) Werkgelegenheidsgraad in de regio 

 
Bron:Absolute populatie en aantal tewerkgestelden: The Conference Board Total Economy Database™ (January 2014); percentage 
van de populatie op arbeidsleeftijd (15 – 64); World Bank, The United Nations Population Division's World Population Prospects, 
Code: SP.POP.1564.TO.ZS; eigen berekeningen; Noot: werkgelegenheids-graad in percentage en werd berekend als het aandeel 
van het aantal tewerkgestelden in de totale populatie op arbeidsleeftijd. Cijfers van Libanon waren niet beschikbaar. 
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 5. Inflatie 
 
Inflatie doet zich voor wanneer het algemeen prijspeil in een economie aanhoudend stijgt (Heylen, 
2004). Wanneer we de inflatiecijfers van Israël bekijken springen enkele opvallende gebeurtenissen 
in het oog. De inflatie nam sterk toe in het midden van de jaren zeventig, tot die tussen 1980 en 
1985 zelfs vijf jaar lang boven de honderd procent torende. Bovendien is de manier waarom de 
inflatie toenam opvallend: ze lijkt een soort trapsgewijze stijging te hebben gevolgd. Na ’85 volgde 
er een duidelijke desinflatoire kentering, maar het duurde nog tot 1996 voor de inflatie onder de 
tien procent dook. Vanaf pakweg de eeuwwisseling toont Israël een vrij lage inflatie, die in 2004 
zelfs even omslaat in deflatie.  
 
Deze cijfers zijn behoorlijk opvallend. Dit blijkt vooral als we ze in tabel 1.2 vergelijken met de 
gemiddelde inflatie van de OESO-landen. Vanaf 1970 tot en met 1999 lag de Israëlische inflatie 
steevast boven die van de OESO-landen Dit wordt ook duidelijk als we ze tegenover de cijfers van 
andere landen in het Midden-Oosten plaatsen. Met een inflatiepiek van meer dan 300 procent is 
Israël de slechtste van de klas. Enkel Turkije toonde eveneens sterke prijsstijgingen met een inflatie 
boven de 100 procent in 1994.  
 

Figuur 1.8)  Inflatie (jaarlijkse procentuele groei van de consumptieprijs-index) 

 
Bron:  World Bank, World Bank national accounts data, en OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG. 
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Tabel 1.3)  Inflatie van Israël en de OESO-landen 
Israël OESO Israël OESO Israël OESO Israël OESO

1961 6,79 1,93 1974 39,68 15,11 1987 19,85 4,36 2000 1,12 3,09

1962 9,41 4,11 1975 39,31 12,77 1988 16,23 5,11 2001 1,12 3,02

1963 6,58 2,92 1976 31,31 10,28 1989 20,25 5,71 2002 5,69 2,46

1964 5,17 3,42 1977 34,62 11,14 1990 17,17 6,30 2003 0,67 2,11

1965 7,71 4,35 1978 50,55 8,91 1991 19,01 5,75 2004 -0,41 2,23

1966 7,93 4,19 1979 78,31 9,61 1992 11,95 3,96 2005 1,33 2,30

1967 1,71 3,57 1980 131,03 13,51 1993 10,94 3,63 2006 2,11 2,33

1968 2,08 3,68 1981 116,81 13,33 1994 12,34 2,74 2007 0,51 2,38

1969 2,46 3,49 1982 120,36 11,15 1995 10,04 2,81 2008 4,60 4,05

1970 6,11 5,76 1983 145,64 8,67 1996 11,28 2,48 2009 3,33 0,86

1971 11,97 6,30 1984 373,82 7,07 1997 9,00 2,04 2010 2,69 1,83

1972 12,88 6,46 1985 304,58 5,87 1998 5,43 1,85 2011 3,46 3,34

1973 20,03 8,76 1986 48,16 4,24 1999 5,19 2,14 2012 1,71 2,47  
Bron:  World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG. Noot: Inflatie is uitgedrukt als 
jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index. 

 

Tabel 1.4)  Inflatie van Israël, de OESO-landen en de landen in de regio 
Volledige periode 1961 - 1973 1974 - 1993 1994 - 2012

Israël 34,84 7,76 81,48 4,27

Jordanië 6,56 7,38 9,03 3,79

Egypte 9,40 3,27 14,98 7,71

Iran 14,85 2,91 17,89 19,81

Turkije 34,83 6,41 47,93 40,49

Libanon 2,59 n.b. n.b. 2,59

Syrië 9,76 3,49 16,92 6,52

Palestina 4,40 n.b. n.b. 4,40

OESO-leden 5,23 4,53 8,32 2,45  
Bron:  World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG. Noot: Inflatie is uitgedrukt als 
jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index.  
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6. Begrotingstekort 
 
Het begrotingssaldo geeft het verschil weer tussen inkomsten en uitgaven van de centrale 
overheid. Als dusdanig toont het de mate waarin de overheid zich aan haar budgettaire 
beperkingen weet te houden. Wanneer dit niet lukt is ze genoodzaakt te lenen en bouwt ze dan 
ook een overheidsschuld op. Op dit laatste komen we hieronder op terug. 
 

Figuur 1.9)  Bruto overheidstekort in percentage van het  BBP 

 
Bron:  Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” 
IMF Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC. Noot: Het begrotingssaldo in deze grafiek is 
berekend als het verschil van bruto-uitgaven en bruto-inkomsten van de overheid, telkens uitgedrukt als procent van het BBP. Bij 
blanco ontbraken de gegevens. 

 
Figuur 1.8 toont het bruto begrotingstekort van de Israëlische overheid. Hoewel de gegevens 
tussen ’71 en ’74 en de jaren ’83 en ’84 ontbreken, kunnen we toch enkele conclusies trekken. Zo 
was het begrotingssaldo steeds negatief, met een gemiddelde van 8,58 procent van het BBP over 
de beschouwde periode. Tussen 1950 en 1965 nam het overheidstekort stelselmatig af, met 2,72 in 
1965 als kleinste tekort. Van dan af begon het deficit sterk toe te nemen: in 1981 bedroeg het 
tekort zelfs 23,47 procent. Langzaamaan daalde dit tekort echter opnieuw, maar bleef toch nog 
schommelen rond de 7 procent in de jaren negentig en na de milleniumwissel.  
 
De gegevens van andere landen uit de regio waren niet zonder meer voor handen. Van Turkije en 
Iran bestaan deze wel relatief uitgebreid, de begrotingssaldo’s van de overige landen zijn pas vanaf 
veel later beschikbaar. Algemeen kunnen we stellen dat Israël het behoorlijk slecht deed op vlak 
van overheidstekort. Over de volledige periode deed enkel Libanon slechter en dit kan mogelijks te 
wijten zijn aan de beperkte Libanese data waarover ik beschik. Als we Iran vergelijken met Israël, 
merken we meteen dat de begrotingstekorten van Iran steeds minder waren dan die van Israël, en 
vanaf de milleniumwissel voor tien jaar lang zelfs positief waren. Turkije presteerde een lange tijd 
veel beter dan Israël met een begrotingstekort dat tot 1973 dicht tegen de nul zat. In de tweede 
periode nam het gemiddelde bruto tekort lichtjes toe. Vanaf het midden van de jaren negentig 
begon Turkije echter een groot deficit te vertonen. Toch was het gemiddelde begrotingstekort ook 
van Turkije lager dan dat van Israël. 
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Tabel 1.5) Bruto overheidstekort als percentage van het BBP in de regio 
Volledige periode 1950 - 1973 1974 - 1993 1994 - 2011

Israël -8.58 -7.66 -13.15 -5.33

Jordanië -2.87 n.b. 0.31 -3.54

Turkije -3.66 -0.68 -3.43 -7.73

Syrie 8.42 n.b. n.b. 8.42

Egypte -1.32 n.b. 0.52 -1.81

Libanon -8.64 n.b. n.b. -8.64

Iran -2.26 -1.94 -6.15 0.65

OESO-leden -1.21 -0.83 -1.34 -1.14  
Bron: Voor Jordanië, Syrië, Egypte, Libanon: World Bank, International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook 
and data files, and World Bank and OECD GDP estimates. Codes: GC.XPN.TOTL.GD.ZS; GC.REV.XGRT.GD.ZS. Voor OESO-leden: 
OECD, Economic Outlook No 94, Statistical Compendium, november 2013, Code: OTO.NLGQ; OTO.GNINTQ. Voor Israël, Turkije, 
Iran: Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” IMF  
Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC.  Noot: Het begrotingssaldo in deze grafiek is berekend 
als het verschil van bruto-uitgaven en bruto-inkomsten van de overheid, telkens uitgedrukt als procent van het BBP. Bij blanco 
ontbraken de gegevens.  

 
7. Overheidsschuld 

 
De overheidsschuld bestaat uit de financiële verplichtingen van een overheid ten opzichte van 
financiële instellingen en de gezinnen en bedrijven in het binnen- en buitenland. Een aanhoudend 
begrotingstekort zal uiteraard leiden tot een toename van de overheidsschuld, aangezien de 
overheid haar deficit moet financiëren door een schuld aan te gaan. De overheidsschuld heeft 
bovendien een belangrijke invloed op de risicopremie die een overheid moet betalen bij het 
uitgeven van nieuw schuldpapier: bij een hoge schuld zal deze hoger zijn omdat het risico voor een 
overheidsfaillisement (en dus het niet terugbetalen van de schuld aan de schuldeisers) eveneens 
hoger is. 
 

Figuur 1.10)  Bruto overheidsschuld in percentage van het BBP 

 
Bron:  Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” 
IMF Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC. Noot: De bruto overheidsschuld is uitgedrukt als 
percentage van het BBP. 
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Tabel 1.6)  Bruto overheidsschuld als percentage van het BBP in de regio 
Volledige periode 1950 - 1973 1974 - 1993 1994 - 2012

Israël 114.19 83.24 149.41 91.00

Jordanië 93.23 n.b. 134.25 84.60

Turkije 34.41 26.77 30.17 48.02

Syrie n.b. n.b. n.b. n.b.

Egypte 85.79 n.b. n.b. 85.79

Libanon n.b. n.b. n.b. n.b.

Iran 24.41 14.72 30.44 22.69

OESO-leden 62.41 39.50 62.22 78.59  
Bron: Voor Jordanië, Syrië, Egypte, Libanon: World Bank, International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook 
and data files, and World Bank and OECD GDP estimates. Codes: GC.DOD.TOTL.GD.ZS; Voor OESO-leden: OECD, Economic Outlook 
No 94, Statistical Compendium, november 2013, Code: GGFLQ; Voor Israël, Turkije, Iran: Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder 
and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” IMF Working Paper No. 13/5, International 
Monetary Fund, Washington, DC.  Noot: De bruto begrotingsschuld is uitgedrukt als percentage van het BBP. 

 
We zien inderdaad een duidelijke relatie tussen de overheidsschuld en het overheidstekort: op het 
moment dat het deficit het grootst was stapelde de schuld zich merkbaar op. Israël had in 1984 
een schuldgraad van 284 procent van haar BBP.  De overheid slaagde er na deze moeilijke periode 
haar financiële verplichtingen stelselmatig af te bouwen tot deze in 2011 waren afgenomen tot 
74,11 procent.  
 
Wat betreft de overheidsschuld van de andere landen van het Midden-Oosten, zijn helaas slechts 
weinig gegevens beschikbaar. Toch kunnen we opmaken uit tabel 1.5 dat Israël een zeer hoge 
gemiddelde schuldgraad kende, zowel over de hele periode als tijdens de deelperiodes. Bij de 
buurlanden waarvan we voldoende gegevens hebben zien we opnieuw de samenhang tussen 
overheidstekort en –schuld. In de periode waarin Turkije een groot deficit optekende, zien we dan 
ook dat haar schuldgraad navenant steeg. Desondanks bleef ze onder die van Israël. 
 
Het gelijktijdig samenvallen van een sterke stijging van de werkloosheid, van de inflatie, het 
begrotingstekort én de overheidsschuld lijkt niet toevallig. De samenhang tussen deze vier wordt 
dan ook de tweede hoofdvraag van deze thesis, waarbij de inflatie als te verklaren variabele zal 
worden aangepakt. De analyse van de hoge inflatie komt aan bod in hoofdstuk 3. 
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HOOFDSTUK 2: Een halve eeuw economische groei 

 
Hierboven werd reeds duidelijk dat Israël een spectaculaire groei kende doorheen de tweede helft 
van de twintigste eeuw. Het kende een gemiddelde economische groei van het BBP per capita van 
2.90 procent. Dit is des te indrukwekkender wanneer we dit cijfer vergelijken met dat van de OESO-
landen en de buurlanden van Israël. De gemiddelde economische groei per capita van de OESO-
landen ligt met 2.31 procent een pak lager. Daarenboven is Israël op Egypte na de beste leerling in 
het Midden-Oosten. Wat echter ook opvalt is dat de groeicijfers van de meeste buurlanden toch 
ook hoger liggen dan het OESO-gemiddelde. 
 
Dit tweede hoofdstuk wil nagaan waarom en op welke manier deze relatief hoge groeicijfers 
werden behaald. Israël is een interessante casestudy om verscheidene redenen. Ten eerste omwille 
van haar ontstaansgeschiedenis, net na de tweede wereldoorlog én met heel veel conflicten met 
de buurlanden. Ten tweede kende het een sterke populatiegroei en veel buitenlandse 
investeringen. Dit is des te interessanter omdat, ten derde, Israël wat betreft welvaartscijfers een 
waar eiland vormt in het Midden-Oosten. De vergelijking met de buurlanden is dus des te 
frappanter. 
 
In dit hoofdstuk zullen we eerst theoretisch ingaan op het neoklassiek groeimodel, om deze dan te 
toetsen aan de beschikbare data. Soms wordt er buiten het neoklassiek kader getreden om ook 
andere gegevens en doorslaggevende variabelen in het verhaal te betrekken.  
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1. Het uitgebreid Solow-model 

 
Het theoretische groeimodel dat we hier hanteren is gebaseerd op het oorspronkelijke model van 
Solow, één van de meest invloedrijke theorieën omtrent economische groei(Heylen, 2004). Solow 
ging uit van de neoklassieke productiefunctie Y = A*f(L,K) en bouwde op deze vergelijking voort om 
tot een theorie te komen over hoe de levensstandaard, door hem gezien als BBP per capita, kon 
verhoogd worden (Solow, 1956). In het kader van deze thesis is het overbodig om de 
oorspronkelijke theorie volledig uit de doeken te doen. Ze is namelijk op een relevante manier 
geactualiseerd in 1992 door het trio Mankiw, Romer en Weil (1990). Het is dit uitgebreid Solow-
model dat als een theoretische basis zal dienen om verder de data te analyseren.  
 
In het oorspronkelijke Solow-model werd enkel fysisch kapitaal (K) in de vergelijking opgenomen. 
In de uitgebreide versie wordt ook menselijk kapitaal (H) hier aan toegevoegd. Menselijk kapitaal 
van een individu kan gezien worden als het geheel van competenties die zijn of haar productiviteit 
verhoogd. Concreet kan dit een hoog opleidingsniveau zijn, maar ook ervaring op de werkvloer, of 
zelfs persoonlijkheidskenmerken kunnen een rol spelen. Mankiw, Romer en Weil hanteren in hun 
uitgebreid Solow-model net als Solow een neoklassieke Cobb-Douglas-productiefunctie (Mankiw 
et al., 1992): 
 
Y = Kα Hβ (AL)1-α-β  (1) waarbij: α, β > 1   en   α + β < 1 
     Y : BBP van een economie 
     K : fysische kapitaalvoorraad 
     L : aantal werknemers 
     H : voorraad menselijk kapitaal 

A : totale factorproductiviteit 
(o.a. door technologie bepaald) 

 
Binnen de neoklassieke idee is het marginaal product van elke productiefactor positief maar 
dalend. De productiewinst bij het inschakelen van een extra eenheid van een bepaalde 
productiefactor neemt dus af naarmate de ingezette hoeveelheid van die factor toeneemt. Dit is 
het geval bij deze vergelijking, aangezien α + β < 1. Bovendien neemt de totale factorproductiviteit 
niet toe door het inschakelen van meer productiefactoren. Formeel kan A gezien worden als een 
exogene variabele, die met een bepaalde exogene groeivoet g toeneemt. Deze veronderstelling zal 
verlaten worden binnen de endogene groeitheorie, maar hier kom ik later op terug. 
 
Het doel van dit hoofdstuk is echter niet de stand van het BBP bepalen, maar juist van het 
BBP/capita, aangezien deze een indicatie is voor de gemiddelde levensstandaard in het betrokken 
land. We delen hiervoor beide leden van bovenstaande vergelijking door het aantal werknemers in 
efficiëntie-eenheden (en maken de vereenvoudiging dat elke burger in het land ook werknemer is): 
 
ye = ke

α he
β            (2)  waarbij:  ye = Y/(AL)  y = Y/L 

y = A1 - α - β kα hβ    (2’)    ke = K/(AL)  k = K/L 
      he = H/(AL)  h = H/L 
 
Een toename van de totale output per capita wordt volgens (2’) dus bepaald door een toename 
van één van beide kapitaalvormen of door een technologische verbetering. Nu zal zowel ke als he 
toenemen wanneer erin geïnvesteerd wordt, waardoor de totale output per efficiëntie-eenheid 
arbeid ye ook zal toenemen. Mankiw, Romer en Weil gaan er in dit model van uit dat een deel sk 
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van het inkomen geïnvesteerd wordt in fysische kapitaalvorming en een ander deel sh in de 
vorming van menselijk kapitaal. Bovendien veronderstellen ze dat zowel fysisch als menselijk 
kapitaal onderhevig zijn aan een gelijk depreciatiepercentage δ. Dit levert dat beide 
kapitaalvormen volgens volgende uitdrukking toe- of afnemen: 
 
Δke = skye – (n + δ + g)ke  (3) waarbij: n : de stijging van het aantal werknemers (ΔL/L) 
Δhe = shye – (n + δ + g)he  (4)   δ : depreciatiepercentage 
      g : groeivoet van de totale factorproductiviteit: ΔA/A 
 
Gebruikmakende van vergelijkingen (2), (3) en (4) kunnen we de steady state van een economie 
bepalen. Dat is de staat waarin een land zich bevindt wanneer de variabelen hun 
evenwichtstoestand bereiken. Formeel betekent dit dat Δke = 0 = Δhe, ke = ke*, he = he* en ye = ye*, 
waarbij een * de evenwichtstoestand aanduidt. Dit levert na uitwerking3 volgende vergelijking voor 
het steady state-outputniveau per capita: 
 
y* = A (sk

αsh
β/(n + δ + g)α + β)1/(1 – α – β)  (5) 

 
Verschillen in het steady state-outputnivea BBP per capita tussen landen kunnen verklaard worden 
aan de hand van verschillen in de spaar- en investeringsquote voor fysisch of menselijk kapitaal (sk 
en sh), door een verschillende bevolkingsgroei (n) of door een tragere of snellere depreciatie (δ) 
van kapitaal. De hoogte van het BBP per capita wordt eveneens bepaald door de stand en de 
groeisnelheid van de totale factorproductiviteit (A en g). Deze wordt echter in het uitgebreid 
Solow-model gelijk verondersteld voor alle landen, waardoor dit geen verschillen in 
levensstandaard kan verklaren.  
 
De hierboven besproken theorie gaat impliciet uit van een gesloten economie. Zo is er inderdaad in 
vergelijkingen (3) en (4) geen ruimte voorzien voor buitenlandse investeringen in kapitaal. Deze 
veronderstelling is uiteraard niet realistisch. Vanuit theoretisch standpunt wordt voorspeld dat 
kapitaal vloeit van landen met een hogere naar landen met een lagere steady state, omwille van 
het feit dat deze landen een hogere marginale productiviteit van kapitaal hebben en investeringen 
er dus meer opleveren. In de realiteit zien we dit niet altijd gebeuren. Omwille van imperfecte 
kapitaalmarkten, politieke of economische investeringsrisico’s en de ongunstige positie die minder 
ontwikkelde landen soms innemen ten opzichte van buitenlands kapitaal gebeuren deze 
investeringen in werkelijkheid vaak niet. Dit verwerk ik niet formeel in het model, maar bespreek ik 
evenwel verderop wanneer buitenlandse kapitaalinvesteringen aan bod zullen komen. 
 
 

                                                
3 Voor de volledige uitwerking verwijzen we naar Heylen, 2004. 
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2. Het uitgebreid Solow-model in realiteit 
 
In dit deel zullen we de theorie die hierboven uitgewerkt werd toetsen aan de beschikbare data.  
Dit zullen we op twee manieren proberen te doen. Enerzijds willen we het proces van 
economische groei bestuderen: we onderzoeken dus welke data volgens het uitgebreid Solow-
model een verklaring kunnen bieden voor de sterke stijging van het BBP per capita. Anderzijds zal 
ik de uitdrukking van de steady state hanteren om verschillen tussen landen onderling te 
onderzoeken en te verklaren.  
 
a. Fysisch kapitaal: 

Uit de productiefunctie (1) bleek dat een eerste zeer belangrijke determinant van economische 
groei de fysische kapitaalvorming is. Figuur 2.1 toont de evolutie van zowel het BBP als van het 
bruto vast kapitaal, terwijl figuur 2.2 deze data per capita toont. 
 
Figuur 2.1)  Reëel BBP en bruto vast kapitaalvorming 

  
Bron: BBP: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, 
Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012; Bruto vaste kapitaalvorming: World Bank, World Bank national accounts data, en 
OECD National Accounts data files, Code: NE.GDI.FTOT.ZS 
Noot: De linkse figuur duidt beide data aan uitgedrukt in I$ constante prijzen van 2005. De rechtse figuur geeft deze data geïndexeerd weer waarbij 
2005 = 100.  

 

Figuur 2.2)  Reëel BBP per capita en bruto vast kapitaalvorming per capita 

  
Bron:  BBP per capita:  Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of 
Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012; Bruto vaste kapitaalvorming per capita: World Bank, World Bank national 
accounts data, en OECD National Accounts data files, Code: NE.GDI.FTOT.ZS 
Noot: De linkse figuur duidt beide data aan uitgedrukt in I$ constante prijzen van 2005. De rechtse figuur geeft deze data geïndexeerd weer waarbij 
2005 = 100. 

 
Figuur 2.1 toont duidelijk de samenhang tussen de vaste kapitaalvorming en de totale output, 
zoals voorspeld door de neoklassieke productiefunctie (1). Het linkerluik geeft een indicatie van de 
verhouding tussen kapitaalvorming en BBP, terwijl de rechtse figuur beide data geïndexeerd op het 
jaar 2005 toont. Hierdoor is het positieve verband tussen beide variabelen grafisch duidelijker 
leesbaar. Figuur 2.2 toont deze samenhang uitgedrukt in capita. Daarin vertoont de bruto 
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kapitaalvorming per inwoner eveneens een positief verband met het reëel BBP per capita, hoewel 
deze iets minder direct lijkt. Sommige periodes – zoals net na de crisis van 1966 – 67 tot 1978 
vertonen wel een merkbaar positief verband, andere periodes dan weer niet. Zo wordt de periode 
tussen 1978 en 1990 gekenmerkt door een fluctuerende, evenwel vlakke kapitaalvorming per 
capita, maar blijft het BBP per capita wel een stijgend trend vertonen.  
 
Als we dan het effect van kapitaalvorming over de verschillende buurlanden bekijken dan wordt de 
neoklassieke productie functie nogmaals bevestigd, mits enkele uitzonderingen. Figuur 2.3 toont 
de gemiddelde waardes van de bruto vaste kapitaalvorming per capita van de periodes 1961-1973, 
1974-1993 en 1994-2010. Op die manier is dit niet alleen een cross-sectionele figuur, maar wordt 
er eveneens een tijdsdimensie per land aan toegevoegd. Zoals hierboven reeds bleek toont Israël 
een vrij duidelijke relatie over de tijd tussen de vaste kapitaalvorming en de levensstandaard. Uit 
deze figuur blijkt echter ook dat de neoklassieke productiefunctie ook bevestigd wordt ten 
opzichte van andere landen. Israël heeft van alle landen de hoogste bruto vaste kapitaalvorming 
per inwoner en heeft – overeenstemmend met de theorie – eveneens de hoogste levensstandaard, 
met meer dan het dubbele BBP per capita dan de eerste opvolger, Libanon. Die  vertoont, net zoals 
Turkije, Egypte en Syrië, een positieve relatie doorheen de tijd tussen kapitaalvorming en welvaart. 
Enkel Jordanië en Iran vallen uit de boot. Iran scoorde in de periode 1961-1973 hoog op zowel 
kapitaalvorming als op BBP per capita, maar nadien ging het BBP per capita sterk achteruit. De 
kapitaalvorming ging echter lichtjes vooruit. In de volgende periode daalde de kapitaalvorming dan 
weer, terwijl het BBP per capita terug steeg. Hoewel de Jordaanse levensstandaard wel degelijk 
vooruitging, nam de kapitaalvorming dan weer lichtjes af.  
 
Als we de verschillende buurlanden onderling vergelijken zien we opnieuw een bevestiging van de 
neoklassieke theorie. Sommige landen halen uiteraard meer of minder rendement uit hun bruto 
fysische kapitaalvorming en het reëel BBP is uiteraard ook beïnvloed door andere factoren. 
Desalniettemin blijkt uit figuur 2.3 duidelijk een positief verband tussen het reëel BBP per capita 
en de bruto vaste kapitaalvorming, zowel over tijd als over de verschillende landen heen.  
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Figuur 2.3)  Bruto vaste kapitaalvorming per capita en reëel BBP per capita in de regio  

 
Bron: Bruto vaste kapitaalvorming: World Bank, World Bank national accounts data, en OECD National Accounts data files, Code: NE.GDI.FTOT.ZS; 
BBP per capita: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, 
Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 201. Noot: De gegevenslabels a, b en c wijzen respectievelijk op de periodes 1961-1973, 
1974-1993 en 1994-2010. De bruto vaste kapitaalvorming per capita werd berekend als gemiddelde over deze periode, het reëel BBP per capita is 
respectievelijk van 1973, 1993 en 2010. Zowel voor Libanon als voor Jordanië ontbraken de  gegevens van de eerste periode. 

 
b. Menselijk kapitaal: 

De tweede kapitaalvorm die volgens het uitgebreid Solow-model een impact heeft op de 
economische groei per capita in een land is het menselijk kapitaal. Dit is een determinant die 
empirisch veel moeilijker te kwantificeren is. Hoe de uitgebreide waaier aan productieve 
kenmerken van werknemers van een land meten? De werkelijke hoeveelheid menselijk kapitaal 
moet via een proxy benaderd worden. Eén van de gemakkelijkst beschikbare variabelen is de 
gemiddelde levensverwachting binnen een land. Vanuit theoretisch opzicht zou een langere 
levensverwachting meer investeringen in menselijk kapitaal moeten aanmoedigen aangezien men 
de vruchten van dergelijke investering langer kan plukken.4 In figuur 2.4 zien we in deze 
determinant een duidelijk stijgende trend. Dit suggereert met andere woorden een aanhoudende 
toename van het totaal aan Israëlisch menselijk kapitaal.  
 
Daarnaast kunnen we ook verschillende gegevens hanteren over de scholingsgraad van de 
Israëlische bevolking. Figuur 2.5 toont het gemiddeld aantal jaren scholing en het percentage dat 
een tertiair diploma behaald heeft van de populatie die 15 jaar of ouder is. We zien duidelijk de 
stijgende evolutie van beide gegevensreeksen. De Israëlische bevolking werd dus over de tijd heen 
steeds langer  geschoold en het percentage hooggeschoolden nam sterk toe. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                
4 De volledigheid gebiedt mij in te wijzen op het gevaar van omgekeerde causaliteit aanwezig: niet alleen beïnvloedt 

een hogere levensverwachting via het kanaal van menselijk kapitaal de economische welvaart, maar welvaart 

beïnvloedt uiteraard ook de levensverwachting omwille van betere voeding, geneeskunde en leefomstandigheden in 

het algemeen (Loening, 2005). 
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Figuur 2.4)  Gemiddelde levensverwachting 

 
Bron: Onderwijsinvesteringen: Bank of Israel Annual Report 2004;Levensverwachting: World Bank, United Nations Population 
Division. World Population Prospects, United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics Report, Code: 
SP.DYN.LE00.IN.  

 
Figuur 2.5)  Gemiddeld aantal scholingsjaren en percentage van de populatie +15 met een tertiair 
diploma 

 
Bron: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, "A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010." forthcoming, 
Journal of Development Economics.  

 

Opnieuw kunnen we met cross-sectionele data aan de slag gaan om het menselijk kapitaal van de 
landen uit de regio met elkaar te vergelijken. Hiervoor kunnen we ten eerste figuur 2.6 gebruiken. 
Deze toont de gemiddelde levensverwachting van dezelfde periodes als hierboven (1960-1973; 
1974-1993, 1994-2010) en het reëel BBP per capita van het einde van deze periodes. Ook hier is 
een hoofdzakelijk positief verband vast te stellen, hoewel er meer ruis op deze relatie zit dan bij 
fysische kapitaalvorming het geval was. Allereerst is hier nogmaals duidelijk dat zowel de 
levensverwachting als de levensstandaard in Israël doorheen de tijd toenamen. Dit was eveneens 
het geval voor de landen Turkije, Egypte, Jordanië en Syrië. Libanon en Iran tonen tussen de eerste 
en de tweede periode een negatief verband: de gemiddelde levensverwachting blijft vooruitgaan, 
terwijl bij deze landen het reëel BBP per capita achteruit was gegaan. Laten we veronderstellen dat 
de levensverwachting inderdaad een goeie proxy is voor het menselijk kapitaal. De steile helling 
van de drie gegevenspunten van Israël suggereert dat human capital in Israël een veel sterkere 
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invloed heeft op de welvaart dan bij de andere landen. Formeel zou dit een hogere menselijke 
kapitaalelasticiteit van de output (β) betekenen.  
 
Als we de landen onderling vergelijken is het positief verband soms vertekend. Om een voorbeeld 
te geven: Jordanië heeft in elke periode een hogere levensverwachting dan Turkije, maar scoort ze 
telkens slechter op vlak van welvaart. Aan de andere kant hebben Israël in de eerste plaats en 
daarna Libanon in elke periode telkens een hogere levensverwachting én een hoger BBP per capita 
dan de andere landen. Cross-sectioneel is het verband dus moeilijker leesbaar dan wanneer we de 
evolutie land per land bekijken. Dit kan een zeer landspecifieke kapitaalelasticiteit suggereren, of 
het feit dat levensverwachting slechts een matige proxy voor menselijk kapitaal is.  
 
Figuur 2.6)  Gemiddelde levensverwachting en reëel BBP per capita  in de regio 

 
Bron: Levensverwachting: World Bank, United Nations Population Division. World Population Prospects, United Nations Statistical Division. 
Population and Vital Statistics Report, Code: SP.DYN.LE00.IN; BBP per capita: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table 
Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 201. Noot: Om de figuur 
niet nodeloos te verzwaren zijn de gegevenslabels ditmaal weggelaten. Voor elk land geldt namelijk dat de gemiddelde levensverwachting steeds in 
de tijd vooruitging. 

 
Daarom bekijken we ook de data in verband met de scholingsgraad van de landen uit de regio. 
Figuur 2.7 geeft het verband tussen het gemiddeld aantal jaren scholing en reëel BBP per capita 
weer en figuur 2.8 toont het bevolkingspercentage met een tertiair diploma en het BBP per capita. 
Uit beide figuren blijkt over het algemeen een positieve relatie. Figuur 2.7 toont een zeer 
vergelijkbaar verloop als figuur 2.6. Israël is opnieuw zowel wat betreft welvaart als wat betreft 
menselijk kapitaal verreweg het best presterende land in de regio. Ook hier vertonen Jordanië, 
Egypte, Turkije en Syrië een normaal positief verband. De Iranese data laten eerst een negatief 
verband optekenen, terwijl van de tweede naar derde periode wel weer een positieve correlatie 
bestaat tussen welvaart en scholingsjaren. Bovendien geldt wederom dat Israël een steiler verloop 
van reëel BBP per capita ten opzichte van het aantal jaren scholing heeft dan deze landen, wat de 
hierboven gemaakte conclusie van een hogere menselijke kapitaalelasticiteit kracht bijzet.  
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Figuur 2.7)  Gemiddeld aantal jaren scholing en reëel BBP per capita  in de regio  

 
Bron: Gemiddeld aantal jaren scholing: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, "A New Data Set of Educational Attainment in the World, 1950-2010." 
forthcoming, Journal of Development Economics.; BBP per capita: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, 
Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 201. Noot: Om de figuur niet nodeloos 
te verzwaren zijn de gegevenslabels ditmaal weggelaten. Voor elk land geldt namelijk dat het gemiddeld aantal jaren scholing steeds in de tijd 
vooruitgin. Om de tijdsevolutie van een land te volgen volstaat het dus de drie gegevenspunten van links naar rechts te lezen.  Gegevens voor 
Libanon waren niet beschikbaar. 

 
Figuur 2.8)  Bevolkingspercentage (+15) met een tertiair diploma en reëel BBP per capita  in de regio 

 
Bron: Bevolkingspercentage met een teriair diploma: Barro, Robert and Jong-Wha Lee, "A New Data Set of Educational Attainment in the World, 
1950-2010." forthcoming, Journal of Development Economics; BBP per capita: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table 
Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2011. Noot: Om de figuur 
niet nodeloos te verzwaren zijn de gegevenslabels ditmaal weggelaten. Voor elk land geldt namelijk dat het bevolkingspercentage met een tertiair 
diploma steeds in de tijd vooruitging. Om de tijdsevolutie van een land te volgen volstaat het dus de drie gegevenspunten van links naar rechts te 
lezen. Gegevens voor Libanon waren niet beschikbaar. 

 

Figuur 2.8 geeft vergelijkbare resultaten weer, hoewel de gegevens van Israël, opnieuw de beste 
leerling van de klas, hier een minder steil verloop vertonen. Nog opvallender is echter dat het 
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Israëlisch bevolkingspercentage met een tertiair diploma reeds in de eerste periode hoger was dan 
elk ander land van de regio in welke periode dan ook. Andere cijfers uit de database van Barro en 
Lee zoals het percentage ongeschoolden of het percentage met een secundair diploma5 tonen dat 
de Israëlische bevolking zowel in de breedte als kwalitatief6 beter geschoold is en was dan in de 
andere landen.  
 
Dit laatste wordt bevestigd door figuur 2.9 waarin het gemiddeld aantal leerlingen per leerkracht in 
het basisonderwijs wordt weergegeven. We kunnen dit zien als een benadering voor de 
onderwijskwaliteit aangezien de leerkrachten leerling-specifieker kunnen lesgeven. De data zijn 
helaas niet beschikbaar in alle drie de periodes die hiervoor gebruikt werden, maar geven 
desalniettemin een goede indicatie. Israël toont opnieuw verreweg de beste cijfers met gemiddeld 
ongeveer 13 leerlingen per leerkracht. Daarna komt Libanon met 15 leerlingen, terwijl de overige 
landen in hun onderwijssysteem tussen de 27 en de 31 leerlingen per leerkracht  hebben. Cross-
sectioneel zien we – met enige afwijkingen – een negatief verband tussen het aantal leerlingen en 
het welvaartscijfer, of dus een bevestiging de positieve relatie tussen menselijk kapitaal en de 
levensstandaard, zoals voorspeld door de neoklassieke productiefunctie. 
 

Figuur 2.9)  Gemiddeld aantal leerlingen per leerkracht en reëel BBP per capita (I$, constante prijzen, 
2005) in de regio 

 
Bron: World Bank, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics. 

 
Over het algemeen kunnen we dus concluderen dat Israël niet alleen meer vast, maar ook meer 
menselijk kapitaal heeft in vergelijking de andere landen uit de regio. De data toonden 
daarenboven een positieve relatie tussen de verschillende proxies voor menselijk kapitaal en het 
reëel BBP per capita. Dit is in overeenstemming met de neoklassieke productiefunctie die 
hierboven werd besproken. 
 
 

                                                
5 Hier niet getoond, zie Barro en Jong-Wha, 2010. 
6 Voor de volledigheid: de data betreffen enkel het percentage met een tertiair diploma. Ik kan dus geen uitspraken doen 

over de kwaliteit van dergelijk diploma. Het zou kunnen – hier vond ik geen data over – dat de kwaliteit van het 

hoger onderwijs in de andere landen veel hoger lag, waardoor een tertiair diploma kwalitatief daar eigenlijk meer 

menselijk kapitaal impliceert. Hoewel niet uit te sluiten lijkt me dit echter onwaarschijnlijk. 
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3. De steady state van Israël 
 
In de theoretische beschouwing werd reeds de vergelijking voor de steady state output per capita 
(5) aangehaald. Daarna zijn we dieper ingegaan op de variabelen die het reëel BBP per capita 
beïnvloeden. Dit was in zekere zin een onderzoek naar een work in progress: toenames van fysisch 
en menselijk kapitaal per capita zorgen volgens de productiefunctie (2’) voor een toename van de 
output per capita en een hogere kapitaalvoorraad per capita verklaart zo een hogere welvaart. Op 
lange termijn neemt volgens het model van Mankiw, Romer en Weil de kapitaalvoorraad per 
werkkracht in efficiënte eenheden echter niet meer toe: zoals reeds gezegd is Δke = 0 = Δhe in de 
steady state. Dit impliceert eveneens dat de kapitaalvoorraad per capita groeit aan hetzelfde 
tempo als de totale factorproductiviteit:  Δk = g = Δh. Binnen het denkkader van een gesloten 
economie kunnen verschillen in welvaart tussen landen dan enkel verklaard worden aan de hand 
van verschillen in de respectievelijke spaar- en investeringsquote van de twee kapitaalvormen, de 
bevolkingsgroei en de depreciatievoet. Hetzelfde geldt voor veranderingen van deze steady state 
binnen een land zelf. In dit deel is het de bedoeling de determinanten van de Israëlische steady 
state te analyseren en na te gaan of de evolutie van de onderzochte variabelen past binnen de 
hierboven geschetste theorie. 
 
Allereerst kunnen we de evolutie van de spaarquotes bekijken. Figuur 2.10 toont de bruto vaste en 
kapitaalvorming uitgedrukt als percentage van het BBP en de investeringen in onderwijs als 
percentage van het BNP. Beide gegevens kunnen we interpreteren als de spaar- en 
investeringsquote van respectievelijk vast en menselijk kapitaal. Wat opvalt voor de quote van 
fysisch kapitaal is de dalende trend sinds 1973: deze piekte in dat jaar op 32,3 procent en ondanks 
enige fluctuaties daalt deze naar 20,42 procent van het BBP in 2010. De onderwijsinvesteringen 
vertonen een gelijkaardig verloop: ze bereikten een maximum van 8,67 procent van het BNP in 
1985 en kenden dan een dalende lijn tot nog zo’n 5,6 procent in 2010.  

 
Figuur 2.10)  Spaar- en investeringsquote van fysisch en menselijk kapitaal (percentage van 
respectievelijk BBP en BNP) 

 
Bron: Spaarquote vast kapitaal: World Bank, World Bank national accounts data en OECD National Accounts data files; Code: 
NE.GDI.FTOT.ZS; Spaarquote menselijk kapitaal: Bank of Israel Annual Report 2004. Noot: De spaar- en investeringsquote van 
fysisch kapitaal is de bruto vaste kapitaalvorming uitgedrukt als percentage van het BBP. De spaar- en investeringsquote van 
menselijk kapitaal is uitgedrukt als overheidsuitgaven voor onderwijs uitgedrukt in percentage van het BNP. 
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Deze daling is enigszins verrassend omdat dit volgens vergelijking (5) ceteris paribus7 impliceert dat  
groei van de welvaart in de steady state welvaart zou moeten dalen. Zoals we kunnen zien in figuur 
2.2 lijkt het reëel BBP per capita echter een haast lineair stijgende trend te volgen. Bij het 
genereren van een automatische trendlijn (in Excel) geeft een lineaire trendlijn een fit van R² = 
0,9795 en een polynoom van de tweede graad (concaaf in dit deel van de trendlijn) geeft R² = 
0.9807. Er is dus volgens de best passende trendlijn slechts zeer lichte daling van de groei 
merkbaar. Dit kan volgens de steady state vergelijking verschillende dingen betekenen. 
 
Ten eerste wordt volgens de neoklassieke groeitheorie de groei van de totale factorproductiviteit 
constant en exogeen verondersteld. Wanneer deze groei echter toeneemt of versnelt doorheen de 
tijd, kan deze de daling van de spaarquotes compenseren. Dit zou zelfs kunnen betekenen dat het 
groeitempo van het reëel BBP per capita juist toeneemt. Hier kom ik in het deel over het endogene 
groeimodel op terug. 
 
Ten tweede zou het kunnen dat Israël vrij lage kapitaalelasticiteiten heeft, waardoor een daling in 
de spaarquotes weinig gevolgen betekent voor de welvaart. Gezien de hierboven gemaakte 
analyse is dit weinig overtuigend. De gegevens van de vaste en in het bijzonder die van de 
menselijke kapitaalvorming toonden een duidelijk positief verband tussen de kapitaalvoorraad per 
capita en de levensstandaard.  
 
Ten derde zou een afname van de populatiegroei of van de depreciatievoet de gevolgen van de 
daling van de spaarquotes kunnen hebben tenietgedaan. Data in verband met de depreciatievoet 
vond ik helaas niet. Figuur 2.11 toont de totale populatiegrootte en de bevolkingsgroei. Over het 
algemeen is er inderdaad een afname van de bevolkingsgroei. Deze zou ceteris paribus een 
(tijdelijke) toename van de welvaartsgroei moeten betekenen. We weten echter dat de 
spaarquotes daalden vanaf respectievelijk 1973 en 1985, dus hier is de vraag in welke mate de 
afname van die spaarquotes uitgebalanceerd werd door de afname van de bevolkingsgroei. Deze 
was, los van de sterke daling na de grote immigratiegolf bij het begin van de Israëlische staat, 
relatief beperkt.  De evolutie van de bevolkingsgroei compenseerde de spaarquotes dus wel 
enigszins, maar hoewel we hier geen regressieanalyse uitvoeren lijkt deze op het eerste zicht te 
gering om kwantitatief veel te betekenen. 
 

                                                
7 Het ceteris paribus begrip wringt enigszins met de basisveronderstelling van de theorie dat groei van de totale 

factorproductiviteit constant, exogeen en gelijk aan g is. Ceteris paribus impliceert dus hier een constante groei, 

eerder dan een constante totale factorproductiviteit. 
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Figuur 2.11)  Totale populatiegrootte en bevolkingsgroei in percentage 

 
Bron: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of 
Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2011. Noot: de populatiegrootte staat op de linkeras 
afgebeeld, de bevolkingsgroei in procent op de rechteras. 

 
De Israëlische situatie van bevolkingsgroei is echter vrij uniek. Het land heeft in een halve eeuw 
onderdak en infrastructuur moeten voorzien aan een populatie die haast verzevenvoudigde. Een 
deel van deze sterke populatietoename werd veroorzaakt door de aanhoudende netto migratie. 
Figuur 2.12 legt de bevolkingsgroei veroorzaakt door immigratie naast de spaarquote van vast 
kapitaal. Allereerst zien we de duidelijk negatieve invloed die de zesdaagse oorlog (1967) en de 
Yom Kippur oorlog (1973) had op de immigratiesnelheid (Ben-Porath, 1986). Daarnaast is tot 
ruwweg 1980 een uitgesproken positieve relatie zichtbaar tussen immigratie en investeringen in 
vast kapitaal. Dit is een vrij logisch verband:  immigranten maakten investeringen in woningen 
nodig, maar dus ook in een uitgebreider wegennet, communicatienetwerken, kortom: publieke 
infrastructuur. Na 1980 nam de bevolkingsgroei door immigratie af en had ze een minder duidelijke 
invloed op de spaarquote. Deze conclusie maakt Ben-Porath (1986) eveneens in zijn onderzoek 
‘The Entwined Growth of Population and Product, 1922 – 1982’ waarin hij aan de hand van een 
regressieanalyse een positief verband vindt tussen immigratie, totale kapitaalvorming en 
kapitaalinvesteringen in vastgoed.   
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Figuur 2.12)  Bevolkingsgroei door immigratie en spaarquote van vast kapitaal in percentage van 
BBP per capita 

 
Bron: Spaarquote: World Bank, World Bank national accounts data en OECD National Accounts data files; Code: NE.GDI.FTOT.ZS; 
Bevolkingsgroei door immigratie: Bank of Israel, Annual Report 1968 – 1992 en Bank of Israel Annual Report 2013. Noot: De 
spaarquote van fysisch kapitaal is de bruto vaste kapitaalvorming uitgedrukt als percentage van het BBP en is  op de linkeras 
afgebeeld, de bevolkingsgroei in procent op de rechteras. 

 
Dit betekent voor de steady state vergelijking (5) dat sk en n toch zeker tot pakweg 1980 een 
positief verband kenden. Aangezien n de totale bevolkingsgroei voorstelt en dus niet alleen 
veroorzaakt wordt door immigratie, zal dit positief verband evenwel zwakker zijn dan figuur 2.12 
suggereert. De conclusie is dat fluctuaties en de algemene lichte daling in de bevolkingsgroei n, die 
normaal een negatief effect zou hebben op de steady state levensstandaard, hier in zekere mate 
gecompenseerd werden door gecorreleerde veranderingen in de spaarquote van vast kapitaal. De 
aanhoudende groei die het reëel BBP per capita vertoont wordt is in overeenstemming met het 
uitgebreid Solow-model, dat deze groei toeschrijft aan de groei g van de totale factorproductiviteit. 
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4. Conditionele convergentie 
 
Hierboven onderzochten we de determinanten van de steady state output per capita binnen de 
Israëlische economie. In dit deel gaan we dieper in op de vraag of de verschillende landen uit de 
regio op economisch vlak convergeren en wat de achterliggende oorzaken zijn. De neoklassieke 
theorie en de vergelijking (5) voorspellen dat in een gesloten economie landen convergeren indien 
ze dezelfde fundamentele kenmerken hebben inzake spaarquote, bevolkingsgroei en 
depreciatievoet. Hierbij wordt impliciet verondersteld dat de stand van de technologie en dus de 
totale factorproductiviteit internationaal gelijk is. Wanneer deze kenmerken echter verschillen, 
ontstaan er verschillen in de steady state. Armere landen vertonen een steilere productiefunctie, 
wat in goed werkende kapitaalmarkten kapitaalinvesteringen van de rijkere naar de armere landen 
uitlokt. Dergelijke kapitaaltoevoer tilt de armere landen naar een hogere steady state, terwijl 
rijkere landen wat aan steady state welvaart moeten inboeten.  
 
De eerste vraag die hier dus allereerst moet beantwoord worden is of er überhaupt sprake is van 
convergentie tussen de economieën in het Midden-Oosten. Figuur 2.13 geeft de gemiddelde 
economische groei per capita in functie van het oorspronkelijke welvaartsniveau in de 
desbetreffende periode weer. Bij convergentie verwachten we een negatief verband: landen die 
een lager initieel reëel BBP per capita hadden, hebben een hogere marginale 
kapitaalproductiviteit. Bij goedwerkende kapitaalmarkten verwachten we dus een toevloed van 
kapitaal naar deze markten, waardoor de welvaart in de desbetreffende economie de hoogte in 
wordt geholpen. Beide datasets (1960 - 2010 zonder Libanon en 1970 – 2010 mét Libanon) 
vertonen een lichtjes negatieve relatie. Dit is in lijn met de neoklassieke verwachtingen bij een 
open economie, maar met een zeer beperkte R² van beide lineaire regressies is dit evenwel geen 
klinkende bevestiging. 
  
Figuur 2.13)  Gemiddelde groei van het reëel BBP per capita en het initiële reële BBP per capita (I$, constante 
prijzen, 2005) 

 
Bron: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and 
Prices at the University of Pennsylvania, July 2011. Noot: De gemiddelde groei is hier berekend volgens de logaritmische methode. De zwart en 
lichtblauw gekleurde lijnen zijn de regressies van de aangegeven periode zonder de gegevens van Israël. 
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Opvallend is wat er gebeurt indien we Israël uit de datasets verwijderen en opnieuw lineair 
regresseren. We zien een veel duidelijkere negatieve helling en de regressie heeft ook een veel 
hogere R²-waarde. Israël is in die zin een stoorzender in het negatieve verband dat bij een open 
economie voorspeld wordt. Dit blijkt eveneens zonder de extra regressie: hoewel Israël in 1960 
veruit de hoogste levensstandaard kende van de beschouwde landen, kende ze eveneens de op 
één na sterkste economische groei. Wanneer we enkel data vanaf 1970 onderzoeken wordt dit 
beeld iets genuanceerder. Israël heeft opnieuw het hoogste reëel BBP per capita, maar kende een 
eerder gemiddeld groeicijfer. Het feit dat de Israëlische economische groei moeilijker strookt met 
de voorspelde convergentie is niet toevallig. Eén van de kritieken op het Solow-model is namelijk 
de ‘Lucas critique’ (Lucas, 1990): hoewel het Solow-model dit voorspelt stroomt kapitaal in 
werkelijkheid niet van rijke naar arme landen. Hierdoor behalen veel van de ontwikkelde landen 
toch hogere groeicijfers dan de armere landen. Het feit dat het negatief verband tussen initieel 
BBP per capita en economische groei meer uitgesproken wordt als we Israël uit de dataset 
verwijderen lijkt deze kritiek te ondersteunen.  
 
De reden waarom landen zouden moeten convergeren is reeds aangehaald: kapitaal wordt bij goed 
werkende kapitaalmarkten gealloceerd daar waar ze het meest opbrengt: in arme landen met een 
steilere productiefunctie en dus met een groter marginaal product van kapitaal. Wanneer we tabel 
2.1 bekijken, zien we dergelijk patroon echter niet verschijnen. Integendeel: de twee meest 
welvarende landen – Israël en Libanon – voeren de lijst aan. De relevantie van Libanon is hier 
evenwel in vraag te trekken gezien de gegevens slechts vanaf 2002 beschikbaar zijn. Dit zorgt 
mogelijk voor een vertekening naar boven toe in het Libanees gemiddelde over de totale periode. 
De Israëlische data zijn wel volledig en geven duidelijk aan dat er veel meer kapitaal per capita 
naar Israël dan naar de andere landen in de regio vloeide. Dit bevestigt de conclusie die reeds uit 
figuur 2.13 werd getrokken. 
 

Tabel 2.1)  Buitenlandse directe investeringen per capita in de regio 

1970 - 1980 1981 - 1990 1991 - 2000 2001 - 2010 Volledige periode

Israël 99,91 66,73 414,31 877,71 358,21

Jordanië 21,48 38,19 73,77 432,50 144,56

Turkije 4,79 14,47 31,39 175,38 60,70

Syrië 0,00 3,49 31,28 51,71 19,71

Egypte 41,16 53,05 38,26 170,71 81,91

Libanon n.b. n.b. n.b. 1257,86 1257,86

Iran 48,95 -4,19 4,43 110,43 47,53
 

Bron: World Bank, International Monetary Fund, International Financial Statistics en Balance of Payments databases, World 
Bank, International Debt Statistics, en World Bank en OECD BBP schattingen, Code: BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS. Noot: Inflatie is 
uitgedrukt als jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index. 

 
Ten eerste heeft dit waarschijnlijk te maken met de hogere productiviteit van kapitaal in Israël door 
de hogere menselijke kapitaalvoorraad. Zoals hierboven reeds uitgebreid werd beargumenteerd, 
bleek Israël volgens alle benaderingswijzen beter te presteren op vlak van menselijk kapitaal.  
 
Ten tweede kan tabel 2.1 ook impliceren dat de andere landen minder ontvankelijk waren voor 
buitenlands kapitaal, of dat de kapitaalmarkten slechts imperfect werkten. In verband met de mate 
van ontvankelijkheid voor kapitaal vond ik geen data, waardoor ik hier geen uitspraken over kan 
doen. Daarnaast worden politieke risico’s vaak in de literatuur aangehaald als oorzaak voor de 
imperfecte marktwerking (Alfaro, Kalemli-Ozcan, Volosovych, 2008). De Political Risk Services 
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Group rapporteert inderdaad dat het politiek risico van Israël “laag” is, terwijl dat van de andere 
landen “gemiddeld” en dat van Egypte en Syrië zelfs respectievelijk “hoog” en “zeer hoog” wordt 
geschat (PRS-group, 2013). Deze twee landen hadden niet toevallig de laatste jaren te kampen met 
interne problemen. Dit kan echter niet de lagere kapitaaltoevoer van vóór deze problemen 
verklaren. Een verschil in politiek risico lijkt mij niet de belangrijkste oorzaak van de grote 
verschillen in buitenlandse investeringen. Een concreet voorbeeld: bij het uitbreken van de tweede 
Intifada in 2000 daalde de kapitaalinvoer in Israël met 78 procent. De buitenlandse directe 
investeringen per capita waren met 325.66 in 2001 en 306.62 $8 in 2002 echter nog steeds hoger 
dan alle andere landen van de regio, met uitzondering van Libanon.  
 
Ten slotte wil ik hier ook dieper ingaan op bilaterale steun die Israël en de andere landen 
ontvingen. Dit kunnen we in zekere zin zien als een extra injectie bovenop de normale 
kapitaalinstroom. Dergelijke steun kan in de vorm van kapitaalinvesteringen komen, maar kan ook 
mensen ter plekke uitbetalen en de geaggregeerde vraag verhogen. Toch blijkt in realiteit het 
effect van ontwikkelingshulp op economische groei niet zonder meer positief. Het is dan ook een 
veelbesproken onderwerp in de literatuur en het is allerminst mijn bedoeling hier uitgebreid op in 
te gaan of om hier definitieve uitspraken over te doen, maar eerder te kijken naar de specifieke 
situatie van de regio. Tabel 2.3 geeft de ontvangen netto ontwikkelingssteun weer van alle landen 
in de regio. In alle drie de beschouwde periodes ontving enkel Jordanië meer steun per capita dan 
Israël. Wanneer we hier uitgaan van een positief verband tussen ontwikkelingssteun en groei, dan 
heeft deze in de regio gezorgd voor een extra divergerend effect: de twee rijkste landen (Israël en 
Libanon) staan beiden in de top drie van ontvangen steun per capita. Alleen Jordanië zou dankzij 
ontwikkelingshulp een duwtje in de rug krijgen richting deze twee koplopers. Maar is dit positief 
verband hier zonder meer van toepassing? De literatuur suggereert dat een positief relatie tussen 
economische groei en ontwikkelingshulp opgaat vanaf een bepaalde drempelwaarde van 
institutionele kwaliteit (zie o.a. Svennson, 1999; Burnside en Dollar, 2004; Alfaro et al., 2008). 
Wanneer een land deze drempel niet haalt, zou de institutionele kwaliteit bovendien schade 
ondervinden van ontwikkelingshulp (Asongu, 2013). Ik zal hier later op terugkomen, maar uit tabel 
2.5 zal blijken dat zowel Israël als Jordanië een relatief hoge institutionele index hebben. Zeker wat 
Israël ten opzichte van de andere landen betreft, zou ontwikkelingshulp volgens deze redenering 
wel degelijk een divergerend effect hebben. 
 

Tabel 2.2)  Netto officiële ontwikkelingssteun per capita in de regio (USD, constante prijzen, 2011) 

1960 - 1973 1974 - 1993 1994 - 2010 Volledige periode

Israël 285,17 574,92 201,04 393,38

Jordanië 435,28 775,91 153,40 474,90

Turkije 36,14 19,15 7,18 19,82

Syrië 39,63 264,13 15,03 119,47

Egypte 35,70 118,89 30,72 66,66

Libanon 33,65 124,40 132,63 102,23

Iran 8,24 2,79 2,60 4,22
 

Bron: World Bank, Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries, Development Co-operation Report, en International 
Development Statistics database. Code: DT.ODA.ALLD.KD. Noot: De netto officiële ontwikkelingssteun per capita is uitgedrukt in 
USD aan constante prijzen van 2011. 

Hoewel dit niet echt meer inzicht biedt in de discussie omtrent convergentie of divergentie, is het 
wel interessant de oorsprong van deze ontwikkelingshulp te belichten, omdat het op een mooie 

                                                
8 Internationale dollars in constante prijzen, 2005. 
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manier de politieke ontstaansgeschiedenis van Israël belicht. Figuur 2.13 toont de aandelen van 
Duitsland en de Verenigde Staten van de door Israël ontvangen steun. Deze toont op frappante 
wijze de ontwikkelingssteun die Duitsland aan het prille Israël verleende na de WOII en de sterker 
wordende banden met de Verenigde staten vanaf de jaren zeventig.9 Het valt ook op dat deze twee 
landen op minder dan één procent na volledig instonden voor de ontwikkelingshulp voor Israël. 
 

Figuur 2.14)  Aandelen van Duitsland en de Verenigde Staten in de totale netto ontwikkelingshulp 

 
Bron: World Bank, Development Assistance Committee of the Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Geographical Distribution of Financial Flows to Developing Countries, Development Co-operation Report, en International 
Development Statistics database. Code: DT.ODA.ALLD.KD.. Noot: Aandelen zijn uitgedrukt als procenten en werden berekend als 
de verhouding van de netto ontwikkelingshulp van de respectievelijke landen ten opzichte van het totaal, beide in USD huidige 
prijzen. 

 
De conclusie van deze bespreking van convergentie is dus dat er volgens figuur 2.12 in de regio wel 
degelijk een negatief verband bestaat tussen het initiële reële BBP per capita en de economische 
groei. Als meest ontwikkelde land verstoorde Israël echter deze relatie enigszins. Waar we volgens 
de neoklassieke productiefunctie de grootste kapitaaltoevoer per capita naar de armste landen 
zouden verwachten, toonde tabel 2.1 dat er per capita het meest geïnvesteerd wordt in de twee 
rijkste landen: Libanon en Israël. Betekent dit dat de kapitaalmarkten in de andere landen 
imperfect werken? Een analyse van de politieke risico’s toont dat dit mogelijk het geval is: Israël 
wordt aangeduid als het minst risicovolle land in de regio. Toch lijkt het ongeloofwaardig dat een 
verschil in politieke risico’s het verschil in buitenlandse investeringen volledig kan verklaren. 
Daarom werd ook gekeken naar de netto officiële ontwikkelingssteun. Die bleek een divergerend 
effect te hebben op de economische groei.  
 

5. Verschillen in totale factorproductiviteit 
 

Een andere mogelijkheid is dat de kapitaal simpelweg naar Israël stroomt omdat 
kapitaalinvesteringen in Israël lucratiever zijn omwille van een hogere totale factorproductiviteit. 
Dit kan het geval zijn indien – enigszins tegen de neoklassieke theorie in – de groei van de totale 
factorproductiviteit onderling verschillend is. Binnen het neoklassieke kader van het oorspronkelijk 
Solow-model wordt A gezien als een factor die uitdrukking geeft aan de stand van de technologie 
en het scholingsniveau van de werknemers (Heylen, 2004). Als we de groeicomponenten van de 

                                                
9 Voor een historisch en politiek overzicht zie: SHLAIM, 1999. 
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volgende productiefunctie10 bepalen dan volgt: 
 
Y = A Kα Lβ       ΔY/Y = ΔA/A + αΔK/K + βΔL/L    (6) 
      ΔA/A = ΔY/Y - αΔK/K - βΔL/L     (6’) 
 
Op deze manier kunnen we de ‘Solow-residual’ (Solow, 1957) bepalen, waarbij ΔA/A als residuele 
term alle elementen bevat die niet verklaard worden door de groei van de productiefactoren. Tabel 
2.3 geeft een overzicht van de groeicomponenten van vergelijking (6) in Israël. De totale 
factorproductiviteit was in de eerste twintig jaar van de staat de belangrijkste oorzaak van 
economische groei. Daarna nam de invloed gevoelig af om zelfs een gemiddelde negatieve groei te 
hebben in de tweede helft van de jaren zeventig. Ook net na de eeuwwisseling wordt de totale 
factorproductiviteit negatief. De interpretatie dat A enkel de stand van de technologie en 
eventueel ook het scholingsniveau weergeeft, lijkt dan ongeloofwaardig: dit zou betekenen dat in 
deze periodes er een achteruitgang was op vlak van educatie of technologie. In beide periodes zijn 
alle proxies voor menselijk kapitaal nog steeds in stijgende lijn. We hebben bovendien geen 
duidelijke reden waarom technologische kennis tijdens deze periodes zou afnemen. De totale 
factorproductiviteit behelst dus hoogstwaarschijnlijk meer factoren dan enkele technologie en 
scholingsgraad. Deze bevinding is in lijn met de recentere literatuur die stelt dat deze residuele 
term een breed scala aan determinanten kan bevatten (Sala-i-Martin, 1997). Ik zal hier later op 
terugkomen. 
 
Tabel 2.4 toont de groei en de absolute hoogte van de totale factorproductiviteit van de zeven 
landen. Uit onderstaande gegevens vallen twee dingen op. Ten eerste moest Israël wat betreft de 
totale factor productiviteit enkel Iran laten voorgaan in de eerste periode. Dit bleef zo tot de jaren 
tachtig, waarin Israël de leiding overnam. Wat betreft gemiddelde groei van de totale 
factorproductiviteit scoort Israël opnieuw hoog. Enkel Turkije deed de afgelopen zestig jaar beter. 
Het is echter opvallend dat dit vooral te danken is aan de hoge groeicijfers die Israël boekte tussen 
1950 en 1970. Als we de laatste tien jaar beschouwen, deed Israël het veel minder goed: enkel de 
Iranese totale factorproductiviteit groeide minder. Dit is enigszins voor de hand liggend: de 
gevolgde berekeningswijze van de totale factorproductiviteit impliceert dat het menselijk kapitaal 
hier per definitie in vervat zit. In het uitgebreide Solow-model dat hiervoor werd besproken werd 
deze reeds gedistilleerd uit de TFP en apart besproken en geanalyseerd. Daaruit bleek dat de zes 
andere landen een grote achterstand hadden ten opzichte van Israël en dus ook meer groeimarge 
hadden. Wanneer we figuur 2.6 en 2.7 herbekijken, dan valt op dat de meeste landen een grotere 
vooruitgang boeken op vlak van gemiddelde levensverwachting en aantal scholingsjaren dan Israël. 
Het beeld klopt echter niet perfect: figuur 2.8 toont dat Israël een veel grotere toename van het 
aandeel mensen met een tertiair diploma kende, en ook het feit dat bv. Iran steeds een grote 
toename kende van de proxies voor menselijk kapitaal, wringen met de sterke achteruitgang van 
de Iranese TFP.  
 

                                                
10 Bemerk dat effecten menselijke kapitaalvorming in deze specificatie vervat zijn in ΔA/A 
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Tabel 2.3)  Het aandeel van de TFP en de productiefactoren in de totale economische groei 

Groei van BBP TFP Kapitaal Arbeid TFP absoluut

1951-55 10.42 3.97 2.20 4.26 396.62

1956-60 8.25 4.25 2.04 1.96 497.63

1961-65 9.90 4.39 2.82 2.69 614.07

1966-70 8.75 4.74 2.24 1.77 715.17

1971-75 8.19 2.92 3.21 2.07 906.21

1976-80 1.43 -0.79 0.65 1.57 882.34

1981-85 2.69 0.53 1.07 1.09 919.19

1986-90 4.33 1.28 1.08 1.97 952.05

1991-95 7.01 0.09 3.47 3.45 985.23

1996-2000 5.01 0.78 2.21 2.03 993.82

2001-2005 1.99 -0.28 0.67 1.61 985.21

2006-2010 4.12 0.77 1.56 1.79 1029.98

Totaal 6.01 1.89 1.93 2.19 815.71
Bron: Kapitaalvoorraad:  NEHRU, V., DHARESHWAR A., A New Database on Physical Capital Stock: Sources, Methodology, and Results”, Revista de 
Análisis Económico, Vol. 8, No. 1, p. 37-59, 1993. Bruto investeringen in vast kapitaal: World Bank, World Bank national accounts data, en OECD 
National Accounts data files, Code: NE.GDI.FTOT.CN. BBP, aantal tewerkgestelden: Alan Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table 
Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012. Noot: Voor de 
berekeningswijze: zie bijlage 1. 
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Tabel 2.4)  Het aandeel van de TFP en de productiefactoren in de totale economische groei in de 
regio 

Groei van BBP TFP Kapitaal Arbeid TFP absoluut

Israël

1951-1960 9.33 4.11 2.12 3.11 447.13

1961-1970 9.33 4.56 2.53 2.23 664.62

1971-1980 4.81 1.07 1.93 1.82 894.28

1981-1990 3.51 0.91 1.08 1.53 935.62

1991-2000 6.01 0.43 2.84 2.74 989.53

2001-2010 3.06 0.24 1.11 1.70 1007.59

Totaal 6.01 1.89 1.93 2.19 815.71

Turkije

1951-1960 7.35 4.21 1.88 1.26 255.43

1961-1970 5.64 3.34 1.95 0.35 319.46

1971-1980 4.48 0.69 2.40 1.39 403.66

1981-1990 4.75 2.28 1.34 1.13 442.71

1991-2000 3.97 0.67 2.23 1.07 495.68

2001-2010 4.10 2.69 1.52 -0.10 590.11

Totaal 5.05 2.31 1.89 0.85 414.07

Egypte

1951-1960 3.80 1.09 1.61 1.09 175.71

1961-1970 4.84 1.81 1.63 1.40 212.39

1971-1980 4.84 1.02 2.22 1.59 235.02

1981-1990 8.57 2.83 4.18 1.56 293.30

1991-2000 5.52 1.38 2.96 1.18 365.67

2001-2010 5.07 0.69 2.14 2.24 386.42

Totaal 5.44 1.47 2.46 1.51 276.42

Iran

1951-1960 15.21 3.60 10.20 1.41 655.07

1961-1970 10.89 4.53 4.77 1.59 850.24

1971-1980 2.19 -4.37 4.64 1.93 1124.61

1981-1990 2.26 -0.79 0.29 2.76 629.23

1991-2000 4.18 -0.61 2.62 2.17 606.91

2001-2010 5.15 0.03 2.47 2.66 548.29

Totaal 5.91 0.11 3.68 2.12 752.42

Jordanië

1951-1960 10.56 5.32 2.41 2.83 478.90

1961-1970 6.45 -1.45 4.13 3.76 606.45

1971-1980 7.60 2.94 3.17 1.49 482.27

1981-1990 2.19 -3.21 1.94 3.46 548.95

1991-2000 5.01 -1.77 2.94 3.84 381.82

2001-2010 6.12 1.32 2.50 2.29 401.83

Totaal 6.02 0.18 2.88 2.95 483.60
 

Bron: Kapitaalvoorraad:  NEHRU, V., DHARESHWAR A., A New Database on Physical Capital Stock: Sources, Methodology, and 
Results”, Revista de Análisis Económico, Vol. 8, No. 1, p. 37-59, 1993. Bruto investeringen in vast kapitaal: World Bank, World 
Bank national accounts data, en OECD National Accounts data files, Code: NE.GDI.FTOT.CN. BBP, aantal tewerkgestelden: Alan 
Heston, Robert Summers and Bettina Aten, Penn World Table Version 7.1, Center for International Comparisons of Production, 
Income and Prices at the University of Pennsylvania, July 2012. Noot: Voor de berekeningswijze: zie bijlage 1. Informatie voor de 
oorspronkelijke kapitaalvoorraad ontbraken voor Libanon en Syrië. 
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Hoewel de TFP vaak aanzien werd als een maatstaf voor de stand van de technologie en het 
scholingsniveau van de werknemers, werd deze hierboven als een residuele variabele berekend. 
Dit impliceert dat de totale factorproductiviteit nog andere determinanten zoals institutionele 
kwaliteit kan bevatten. Tabel 2.5 geeft een waardering van het institutionele klimaat in 2012 van 
de landen in de regio weer. Deze zijn niet volledig in lijn met de verwachtingen. Zo boekte Turkije in 
de laatste zestien jaar een even grote vooruitgang op vlak van institutionele kwaliteit als Israël, 
maar kende in de laatste twintig jaar wel een grotere groei van de TFP. Er is ook niet echt een 
eenduidige relatie te concluderen tussen institutionele kwaliteit en de absolute grootte van de 
totale factorproductiviteit. Iran heeft de laagste totale institutionele index, terwijl de absolute 
waarde van de Iranese TFP op de tweede plaats in de regio prijkt.  Wanneer we dan kijken naar 
tabel 2.1, zien we wel dat Israël en Jordanië, de koplopers wat betreft institutionele kwaliteit, op 
vlak van buitenlandse investeringen sterk scoorden. Om echte conclusies te maken in verband met 
deze data is een diepgaandere regressieanalyse en een uitgebreidere dataset echter vereist. 
 

Tabel 2.5)  Institutionele kwaliteit in de regio 

Totale score Eigendomsrechten Vrij van corruptie  Verschil 1996 en 2012

Egypte 54.9 43.5 32.7 5.9

Iran 41.0 10.0 18.1 6.2

Israel 65.5 70.3 60.9 5.8

Jordan 66.2 59.3 45.7 9.1

Lebanon 59.2 34.7 19.7 -3.1

Syria 44.4 28.2 19.3 8.9

Turkey 59.2 57.0 35.1 5.8
 

Bron: Heritage Foundation (1995 - 2012): Economic Freedom Index, URL:http://www.heritage.org/index/. Noot: De totale index is 
het rekenkundig gemiddelde (geen eigen berekeningen) van negen verschillende indexen die tussen 0 en 100 kunnen variëren, 
waarbij een hogere score betere institutionele prestaties aanduidt. Bij wijze van voorbeeld zijn hier twee van de indexen 
afgebeeld. 
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6. Endogene groeitheorie en de totale factorproductiviteit 
 
Hierboven werd reeds aangehaald dat de totale factorproductiviteit niet enkel de stand van de 
technologie of het scholingsniveau van werknemers behelst. Als residu-variabele bevat de TFP een 
brede waaier aan determinanten en wordt ze door veel variabelen beïnvloedt. Afhankelijk van het 
theoretisch kader hebben we hierboven al menselijk kapitaal11 en de institutionele kwaliteit 
aangehaald als achterliggende determinant. Er werd echter niet ingegaan op de invloed van de 
economische groei op deze determinanten. De endogene groeitheorie12 gaat er juist vanuit dat A 
mede bepaald wordt door de economische groei: de totale factorproductiviteit wordt endogeen. 
Er is een groot aantal verschillende theorieën, die telkens andere (of meerdere) kanalen belichten 
waarlangs economische groei de TFP beïnvloedt. Ik licht hier de meer relevante transmissiekanalen 
uit. 
 
Ten eerste beargumenteert Paul Romer (1990) dat het aantal mensen dat een economie in de 
R&D-sector kan tewerkstellen een positief effect heeft op de economische groei omdat het de 
totale factorproductiviteit doet toenemen. De consequentie van zijn endogeen model is dat  
bevolkingsgroei een juist positief effect heeft op de welvaart, net als het aandeel van de 
tewerkgestelden die tot de R&D-sector behoort. Dit komt omdat er dan meer mensen in deze 
factorproductiviteitsverhogende sector werken, wat de levensstandaard ten goede komt. Figuur 
2.15 geeft de Israëlische investeringen in research and development weer als percentage van het 
BBP. Deze gegevens kunnen gezien worden als een indicatie  voor het aandeel tewerkgestelden in 
de sector, aangezien deze mensen voornamelijk betaald worden door geld dat voor hen wordt 
vrijgemaakt. Sinds 1996 is er een duidelijke stijging van dit percentage te zien. Na de 
millenniumwisseling bleven de gegevens dan weer schommelen rond de 4,5 procent van het BBP. 
Tabel 2.6 toont dat Israël daarmee veruit de koploper van de regio is.  
 

Figuur 2.15 en tabel 2.6)  Uitgaven aan R&D in percentage van het BBP tussen 1996 en 2011 

 
Israël Jordanië Turkije Syrië Egypte Libanon Iran

4.12 0.39 0.58 n.b. 0.26 n.b. 0.65
 

Bron: World Bank, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) Institute for Statistics, Code: 
GB.XPD.RSDV.GD.ZS. Noot: Vroegere data waren niet beschikbaar.  

                                                
11 Zoals reeds gezegd geldt dit niet voor het uitgebreide Solow-model van Mankiw, Romer en Weil. 
12 Dé endogene groeitheorie als dusdanig bestaat niet: het is eerder brede waaier aan verschillende theorieën die 

allemaal dezelfde premisse delen: de totale factorproductiviteit wordt endogeen in plaats van exogeen verklaard. 

Heylen, 2004 
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Deze investeringen zouden een positief effect moeten hebben gehad op de groei van de totale 
factorproductiviteit. Het moge duidelijk zijn dat we dit niet rechtstreeks weerspiegeld zien in de 
evolutie van de TFP zoals berekend in tabel 2.3. Deze gegevens bevatten wel nog het menselijk 
kapitaal en zoals ik boven reeds heb beargumenteerd, zou het kunnen dat deze de groei van de 
Israëlische totale factorproductiviteit naar beneden vertekenen.  
 
Een tweede interessant endogeen model werd door Barro (1990) ontwikkeld en onder meer door 
Kneller et al. (Kneller, Bleany en Gemmell, 1999) verder uitgewerkt. Samengevat stelde Barro dat 
verhoogde productieve overheidsuitgaven de totale factorproductiviteit doen toenemen. Hiermee 
bedoelde Barro specifiek investeringen in publieke infrastructuur, maar dit kan in wezen uitgebreid 
worden tot investeringen in R&D. Volgens Kneller et al. zal bovendien een verschuiving van 
distortieve  naar niet-distortieve belastingen ondubbelzinnig de groei bevorderen, omdat deze 
laatste de opbrengsten van sparen en investeren niet verstoren (Heylen, 2004). Figuur 2.16 toont 
de samenstelling van de Israëlische belastingen. Algemeen zien we conform Kneller et al. een 
verschuiving van distortieve bedrijfs- en werkgeversbelastingen naar de niet-distortieve 
belastingen op toegevoegde waarde. Enkel de distortieve inkomensbelastingen van gezinnen 
bleven al bij al relatief constant tussen 1980 en 2013. Tabel 2.6 toont de belastingssamenstelling 
van de regio. Daaruit blijkt dat Israël ondanks de inspanningen om de distortieve belastingen te 
verlagen, na Syrië toch het meest beroep doet op deze belastingsvorm in haar 
overheidsinkomsten.  
 

Figuur 2.16) en tabel 2.7)  Belastingssamenstelling in procent van de totale publieke inkomsten 

 
Israël Jordanië Turkije Syrië Egypte Libanon Iran

Distortieve belasting 30.02 11.45 17.89 33.95 25.18 15.23 12.83

BTW 29.69 35.70 37.67 3.81 21.84 38.57 3.11  
Bron: Tabel: World Bank, International Monetary Fund, Government Finance Statistics Yearbook and data files, Codes: 
GC.TAX.YPKG.ZS, GC.TAX.YPKG.RV.ZS. Figuur: Bank of Israel, Annual Report 2013 Noot: De data in de tabel zijn het gemiddelde van 
de periode 2000 – 2013. De distortieve belastingen bevatten taxatie op inkomen, kapitaalopbrengsten en bedrijfswinst. 

 
We moeten evenwel deze cijfers relativeren. Veel belangrijker binnen dit endogeen model is de 
vraag of deze inkomsten al dan niet productief werden ingezet. Barro beargumenteert dat een 
stijging van de distortieve belastingsvoet ceteris paribus toch positieve gevolgen kan hebben op de 
economische groei, zolang deze belastingsvoet een bepaalde drempelwaarde niet overschrijdt. In 
tabel 2.5 zagen we reeds dat wat betreft R&D-investeringen Israël veruit het best presterende land 
in de regio. Figuur 2.17 toont de Israëlische overheidsinvesteringen in infrastructuur als percentage 
van de totale overheidsuitgaven. Vergelijkende data tussen landen heb ik helaas niet gevonden. Uit 
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de figuur blijken toenemende infrastructuuruitgaven in verhouding met het BBP. Dit zou volgens 
Barro moeten leiden tot een hogere totale factorproductiviteit. Opnieuw lijkt figuur 2.17 
tegenstrijdig met de groei van de TFP zoals hierboven berekend. Zo zouden we door de 
toenemende infrastructuuruitgaven de groei tussen 1985 en 1995 een positieve groei van de totale 
factorproductiviteit verwachten. Uit tabel 2.3 blijkt juist het tegenovergestelde: de TFP daalde 
sterk in deze periode. Het is ook hier belangrijk te wijzen op het feit dat de totale 
factorproductiviteit als residu werd berekend en dus door een groot aantal determinanten 
beïnvloed wordt. Figuur 2.14 moet dus niet per definitie gelezen worden als een ontkrachting van 
het endogeen model van Barro, maar eerder als een nuancering van het concept van de ‘Solow-
residual’.  
 

Figuur 2.17) Productieve overheidsinvesteringen als percentage van het BBP 

 
Bron: Bank of Israel, Annual Report 2013. Noot: De gegevens tussen 1980 en 1995 zijn lineaire extrapolaties van de data van 
1980, 1985 1990 en 1995. 
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7. Conclusie 
 

In dit tweede hoofdstuk werd geprobeerd meer inzicht te krijgen in de welvaartsontwikkeling van 
Israël en haar buurlanden. Het theoretisch kader dat hiervoor gehanteerd werd, was gebaseerd op 
het werk van Solow (1957) en Mankiw, Romer en Weil (1992) waar steeds vanuit een neoklassieke 
productiefunctie vertrokken werd. We vonden dat Israël een hogere menselijke en fysische 
kapitaalvoorraad per capita had, wat een logische verklaring bood voor een verschil in de 
welvaartsontwikkeling van de landen in de regio. Zoals de neoklassieke productiefunctie voorspelt 
bij een open economie, was er ook een convergentie merkbaar binnen de regio. De gevonden 
negatieve relatie tussen het initieel BBP per capita en de welvaartsontwikkeling werd echter 
enigszins verstoort door Israël. Het land kende inderdaad de tweede hoogste buitenlandse directe 
investeringen. De verklaring hiervoor kon gevonden worden in de totale factorproductiviteit, die 
absoluut gezien hoger was in Israël dan in de andere landen.  

Ten slotte hebben we getracht deze TFP te ontleden en enkele determinanten ervan te bespreken. 
Dit werd impliciet reeds vroeg in het hoofdstuk gedaan door menselijk kapitaal als kapitaalvorm uit 
de Solow-residual te trekken. Daarna werd ook institutionele kwaliteit bekeken. Ten slotte besprak 
ik ook twee endogene groeitheoriën. Wat opviel bij de ontleding van het TFP was dat de relatie 
tussen besproken variabelen en de totale factorproductiviteit niet altijd strookte met de 
verwachtingen. Zo voorspelden de endogene groeitheorieën juist een grotere groei van de TFP, 
terwijl deze niet af te lezen was in de berekening van tabel 2.3. Een onderzoek naar de 
verschillende determinanten van de totale factorproductiviteit behoeft dan ook waarschijnlijk een 
diepgaander onderzoeksmethodiek dan de data-analyse die hier werd gehanteerd.  
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HOOFDSTUK 3: Een kwarteeuw Israëlische inflatie 

 
De hoge inflatie rond 1980 was één van de meest opvallende elementen bij de bespreking van de 
macro-economische variabelen. Het derde hoofdstuk van deze thesis probeert hiervoor een 
verklaring te vinden. Allereerst is het interessant de inflatiecijfers opnieuw en grondiger onder de 
loep te nemen. Uit figuur 3.1 en tabel 3.1 blijkt dat in de jaren zestig de inflatie laag en relatief 
stabiel was: gemiddeld bedroeg ze 5,59 procent en schommelde tussen maximaal 9,40 en 1,70 
procent. Vanaf 1971 sprong ze boven de 10 procent en klom vrij snel naar 39,68 procent in 1974, 
om daarna opnieuw wat te dalen en voor vier jaar opnieuw te stabiliseren. Tussen 1974 en 1977 
bedroeg de gemiddelde inflatie 36,22 procent. Daarna zien we een gelijkaardig patroon: tussen 
1978 en 1980 steeg de inflatie naar  131,03 procent, om dan, net zoals in de vorige periode, wat te 
dalen en in 1981 en 1982 respectievelijk 116,81 en 120,36 te bedragen. In 1983 klom de inflatie 
opnieuw sterk om daarna in 1984 te pieken tot een jaarlijkse inflatie van maar liefst 373,82 
procent. Deze zeer hoge inflatie bleef bovendien ook – hetzij in mindere mate – het jaar erna 
aanhouden met 304,58 procent. Daarna daalde de inflatie enorm sterk om tussen 1987 en 1991 te 
stabiliseren rond een gemiddelde van 18,50 procent. De inflatie werd opnieuw naar beneden 
gedrukt tussen 1992 en 1997 waar er een stabiel gemiddelde van 10,93 procent werd opgetekend. 
In de jaren na de millenniumwissel kwam de inflatie zeer laag te liggen, met waarden dicht tegen 
de nul en in 2004 zelfs kortstondig negatief.  
 
De Israëlische inflatie heeft dus de hele waaier doorlopen, van lage stabiele inflatie in de jaren 
zestig, naar enorm hoge inflatie in het midden van de jaren tachtig tot waarden dicht of zelfs onder 
de nul na 2000. Bovendien viel ook op dat de aanloop naar de erg hoge inflatie in 1984 zeer 
uitgesponnen was: reeds in 1973 begon de inflatie te klimmen. Deze stijging toonde daarenboven 
een bepaald patroon: een trapsgewijze stijging met tweemaal een stabilisering op een hoger 
niveau van inflatie die zo’n drie à vier jaar duurde. Dit is uiteraard een patroon dat op het eerste 
zicht gepercipieerd wordt bij een snelle lezing van de data. We zullen echter verder zien dat deze 
stapsgewijze stijging geen toeval was en dat we inderdaad kunnen stellen dat de aanloop naar de 
Israëlische hoge inflatie van 1985 reeds in de jaren zeventig begon. 
 

Figuur 3.1)  Inflatie als de jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index 

 
Bron:  World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG. Noot: 
Inflatie is uitgedrukt als jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index. 
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Tabel 3.1)  Inflatie van Israël en de OESO-landen 

Israël OESO Israël OESO Israël OESO Israël OESO

1961 6,79 1,93 1974 39,68 15,11 1987 19,85 4,36 2000 1,12 3,09

1962 9,41 4,11 1975 39,31 12,77 1988 16,23 5,11 2001 1,12 3,02

1963 6,58 2,92 1976 31,31 10,28 1989 20,25 5,71 2002 5,69 2,46

1964 5,17 3,42 1977 34,62 11,14 1990 17,17 6,30 2003 0,67 2,11

1965 7,71 4,35 1978 50,55 8,91 1991 19,01 5,75 2004 -0,41 2,23

1966 7,93 4,19 1979 78,31 9,61 1992 11,95 3,96 2005 1,33 2,30

1967 1,71 3,57 1980 131,03 13,51 1993 10,94 3,63 2006 2,11 2,33

1968 2,08 3,68 1981 116,81 13,33 1994 12,34 2,74 2007 0,51 2,38

1969 2,46 3,49 1982 120,36 11,15 1995 10,04 2,81 2008 4,60 4,05

1970 6,11 5,76 1983 145,64 8,67 1996 11,28 2,48 2009 3,33 0,86

1971 11,97 6,30 1984 373,82 7,07 1997 9,00 2,04 2010 2,69 1,83

1972 12,88 6,46 1985 304,58 5,87 1998 5,43 1,85 2011 3,46 3,34

1973 20,03 8,76 1986 48,16 4,24 1999 5,19 2,14 2012 1,71 2,47  
Bron:  World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG. Noot: Inflatie is uitgedrukt als 
jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index. 

 
Hoofdstuk drie volgt een gelijkaardige opzet als het vorige hoofdstuk. Ik begin met een 
theoretische uitzetting van de Phillips-curve, om deze daarna empirisch te toetsen. Hetzelfde 
gebeurt met de kwantiteitstheorie en de theorie van hoge inflatie. Opnieuw zal ik ook andere 
invloedrijke determinanten weergeven die in de context van Israël een cruciale rol hebben 
gespeeld. Het grote verschil met het vorige hoofdstuk is echter dit ik hier geen vergelijkende studie 
beoog tussen de landen in de regio. De bedoeling is enkel de Israëlische inflatie te onderzoeken, en 
dit specifiek als verklaring van de hoge inflatie in de jaren tachtig.  



42 

 

1. De Phillips-curve 
 
a. Theoretische basis: 

De oorspronkelijke Phillips-curve 
De Phillips-curve is het eerste theoretische kader van waaruit ik de Israëlische inflatie zal proberen 
te verklaren. Phillips (1958) stelde dat er een negatief verband bestond tussen de hoogte van de 
werkloosheid en de hoogte van de inflatie. We kunnen het verband als volgt samenvatten: 
 

w = α + βu (1)  Met:  w : procentuele groei van het nominaal brutoloon 
p = w  (2)   p : inflatiepercentage 
p = α – βu (3)   u : werkloosheidsgraad 
      α, β > 0 en α/β : evenwichtswerkloosheidsgraad u* 

 
Vergelijking (3) vindt men aan de hand van substitutie van (1) in (2). De reden waarom dit negatief 
verband bestaat kan verklaard worden vanuit het competing claims model (Heylen, 2004). Dit 
model gaat ervan uit dat arbeidslonen tot stand komen door onderhandelingen tussen vakbonden 
en werkgevers of werkgeversorganisaties. Aan de onderhandelingstafel wordt doorgaans het 
nominaal brutoloon voor een toekomstige periode bepaald.  De werknemers zijn echter in se niet 
geïnteresseerd in het nominaal loon, maar in het reëel loon. Ze zullen een schatting maken van de 
toekomstige evolutie van het prijspeil in deze periode en daarop hun nominale looneisen baseren. 
Indien een prijsstijging verwacht wordt – wat in de context van de Israëlische inflatie van 
toepassing is – dan zullen ze een toename van het nominaal loon vragen. De werkgevers zullen 
hier doorgaans geen grote bezwaren tegen hebben, aangezien er reëel niets verandert. De echte 
discussie gaat dan ook niet over deze nominale loonstijging, maar over de ‘mark-up’ van het 
nominaal loon bovenop de verwachte toename van het prijspeil. Deze ‘mark-up’ betekent voor de 
werknemers namelijk een daadwerkelijke stijging van de koopkracht, wat het uiteindelijke doel van 
de vakbonden is. 
 
Een brede waaier aan factoren bepaalt de mate waarin de vakbond een reële loonstijging kan 
bekomen aan de onderhandelingstafel. De belangrijkste daarvan is de arbeidsmarktsituatie en dit 
biedt meteen ook de verklaring waarom de Phillips-curve een negatief verband tussen inflatie en 
werkloosheid voorspelt. Bij laagconjunctuur en de daarmee gepaard gaande hoge werkloosheid 
zullen de vakbonden doorgaans lagere reële lonen vragen. Dit heeft ten eerste maken met het feit 
dat indien de vakbonden hoge reële lonen zouden eisen, ze nog meer jobs in het gedrang brengen. 
Ten tweede stijgt het aantal werklozen en dus werkzoekenden in laagconjunctuur. Daardoor zullen 
de werkgevers geneigd zijn hun reëel loonaanbod te verminderen, omdat er toch genoeg 
kandidaten op de arbeidsmarkt voor een lager loon willen werken. Ten slotte zal de 
onderhandelingspositie van de vakbonden verzwakken omdat de stakingsdreiging tijdens een 
laagconjunctuur minder effectief is. Voor de werkgevers is een staking minder erg omdat de 
laagconjunctuur toch een lagere vraag naar producten met zich meebrengt. De werknemers 
kunnen op hun beurt een staking minder gemakkelijk dragen: ze vinden minder gemakkelijk 
tijdelijk ergens anders werk en de kans is groter dat andere gezinsleden door werkloosheid 
getroffen zijn (Heylen, 2004).  
 
Wanneer we nu terugkoppelen naar vergelijking (3) wordt duidelijk dat de oorspronkelijke Phillips-
curve twee cruciale veronderstellingen maakt. Ten eerste zagen we hierboven dat de verwachte 
inflatie een belangrijke rol speelt aan de onderhandelingstafel. Desondanks wordt ze nergens in de 
oorspronkelijke Phillips-curve opgenomen: ze wordt met andere woorden impliciet aan nul 
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gelijkgesteld. Ten tweede wordt er in het model geen ruimte voorzien voor aanbodsschokken. In 
de volgende twee onderdelen wordt eerste de eerste veronderstelling en daarna de tweede 
stapsgewijs opgeheven.  
 
De expectations-augmented Phillips-curve 
De veronderstelling dat de inflatieverwachtingen steeds nul zijn werd op de korrel genomen door 
Phelps (1967) en Friedman (1968). Zij stelden dat de loononderhandelaars in het model irrationeel 
zijn juist omdat ze telkens opnieuw verwachten dat er geen prijsstijging is, ongeacht of dit de 
vorige periode, of zelfs al altijd het geval was. Ze trekken dus geen lessen uit het verleden. Bij de 
‘expectations-augmented Phillips-curve’  is dit aan de hand van adaptieve verwachtingen wel het 
geval. Stel dat de onderhandelaars ervan uitgaan dat er in de toekomst evenveel inflatie is als in de 
vorige periode.13 Dit betekent formeel dat pe = p-1. Dit levert de volgende aanpassing van (3) op: 
 
p = α – βu + pe  (4) 
 
Indien we uitgaan van een arbeidsmarkt die zich in haar langetermijnevenwicht bevindt, gebeurt 
er volgens dit model niets anders dan bij de oorspronkelijke Phillips-curve. In dit evenwicht zal de 
inflatie correct ingeschat worden en p = pe = 0. Bij een positieve vraagschok die de werkloosheid 
doet dalen zullen de vakbonden een nominale loonstijging eisen om zo eveneens een hoger reëel 
loon te realiseren. Stel dat ze een nominale loonstijging van drie procent kunnen verkrijgen, dan 
zullen de bedrijven eveneens hun prijzen met drie procent verhogen, wat leidt tot een 
gerealiseerde inflatie in de eerste periode van drie procent. In de tweede periode zal dan de 
inflatieverwachting niet meer nul zijn, maar toenemen tot deze drie procent: pe = 3 . Wanneer de 
werkloosheid nog steeds lager ligt dan de evenwichtwerkloosheid, zullen de vakbonden niet meer 
een nominale loonstijging van drie, maar van zes procent trachten te bekomen. Na correctie van de 
prijzen door de bedrijven zal de inflatie dus eveneens zes procent bedragen. Bij een aanhoudend 
lage werkloosheid zal komt de inflatie dus in een toenemende en versnellende spiraal terecht. Ook 
wanneer de werkloosheid terugschuift naar haar evenwichtsniveau – of welk niveau dan ook – zal 
de inflatie volgens de ‘expectations-augmented Phillips-curve’ hoe dan ook drie procent hoger 
liggen dan bij de oorspronkelijke Phillips-curve.  
 
Deze theoretische uitbreiding heeft belangrijke gevolgen, die eveneens toepasbaar zullen blijken 
op de Israëlische inflatie. Ten eerste komt de inflatie bij een werkloosheidsgraad die zich 
aanhoudend onder of boven de evenwichtswerkloosheid bevindt respectievelijk in een steeds 
versnellende of vertragende spiraal terecht. Dit is niet houdbaar op lange termijn en dus moet 
gelden dat u = u*. Hieraan gekoppeld is er ten tweede en belangrijke rol weggelegd voor het 
werkloosheidsbeleid. Wanneer de centrale overheid een expansief beleid hanteert en de 
werkloosheid lager blijft houden dan haar evenwichtswaarde, zal de inflatie steeds versnellen. Bij 
een restrictief scenario drukt het beleid de inflatie dan weer naar beneden. Dit is van belang voor 
de Israëlische inflatie omdat zij een overwegend expansief beleid hebben gevoerd tot aan 1985. 
Dit zien we duidelijk vertaald in de toenemende inflatie in figuur 3.1. Ten derde is op lange termijn 
het inflatiepercentage onbepaald. Wanneer in het hierboven aangehaalde voorbeeld de 
werkloosheid in de tweede periode terugschuift naar haar evenwichtswaarde en daar ook blijft, zal 
een inflatie van drie procent stabiel zijn. Op lange termijn is er dus geen relatie tussen 
werkloosheid en inflatie. Dit kan mede een verklaring bieden voor de trapsgewijze stijging van de 
inflatie waar we op verschillende inflatieniveaus toch een stabilisatie van de inflatie konden 

                                                
13 Bemerk de moeilijkheid om de verwachte inflatie te registreren. Daarom wordt hier de inflatie van het jaar ervoor 

gehanteerd. Dit hoeft evenwel niet de werkelijke verwachte inflatie te zijn. 
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opmerken. 
 
Aanbodschokken 
Hierboven werd aan de hand van het competing claims model uitgelegd waarom de Phillips-curve 
een negatief verband voorop stelt tussen werkloosheid en inflatie. Daarna werd ook de verwachte 
inflatie in het model geïncorporeerd. Volgens het competing claims model is de verwachte inflatie 
echter niet de enige factor naast de werkloosheid die de onderhandelde lonen en de daarop 
gezette prijzen beïnvloedt. Ook aanbodschokken zullen een impact hebben. De impliciete 
veronderstelling  van de oorspronkelijke Phillips-curve dat deze schokken zich niet voordoen wordt 
in dit deel dan ook opgegeven. Eerst worden echter de verschillende aanbodschokken besproken. 
 
Ten eerste is naast de arbeidsmarktsituatie ook de arbeidsproductiviteit van belang voor de 
onderhandelde lonen. Een hogere stand van de technologie of het scholingsniveau van de 
werknemers, zullen samen met de kapitaalvoorraad de output per werknemer en dus de 
arbeidsproductiviteit positief beïnvloeden. Aan de onderhandelingstafel zullen de werknemers dan 
ook een compensatie vragen voor hun verhoogde productiviteit, wat zich vertaald in hogere 
nominale looneisen. Afhankelijk van de mate waarin productiviteitswinsten ten goede komen van 
de werknemers, zullen de reële lonen ook stijgen (Heylen, 2004). 
 
Daarenboven hebben verschillende push-variabelen een invloed aan de onderhandelingstafel. 
Deze zijn enerzijds te verdelen onder variabelen die de onderhandelde lonen beïnvloeden en 
anderzijds factoren die het prijspeil mee bepalen. Ze hebben dus respectievelijk te maken met de 
werknemers- en werkgeverszijde. Wat betreft loonschokken zullen ten eerste hogere belastingen 
op werknemers hen aanzetten een hoger nominaal brutoloon te vragen, zodat ze netto dezelfde 
koopkracht overhouden. Ten tweede zal een actief arbeidsmarktbeleid de vakbonden doorgaans 
aanzetten tot minder hoge looneisen. Ten derde wordt de koopkracht van de werknemers ook 
bepaald door de kostprijs van buitenlandse producten. Het consumentenprijspeil kan dus 
gedefinieerd worden als een gewogen gemiddelde van binnen- en buitenlandse  
productprijzen (Heylen, 2004): 
 
Pc = P(1+ti) * (Pf / PE)1-γ   (4)  waarbij:  Pc : consumptieprijspeil 

P : binnenlands prijspeil 
      Pf : buitenlands prijspeil in buitenlandse munt 
      ti : aanslagvoet van de indirecte belastingen 

γ : gewicht van binnenlandse goederen en diensten in 
het consumptiepakket 
Pf / PE : reële importprijs 

 
Dankzij vergelijking (4) zien we dus dat wanneer de reële importprijs of het aandeel van 
buitenlandse producten in het consumptiepakket van de werknemers toeneemt, hun koopkracht 
dreigt te dalen. Normaal gezien zouden vakbonden dit aan de onderhandelingstafel proberen te 
compenseren door hogere nominale looneisen. In de Israëlische situatie is dit echter niet nodig: zij 
werkten met een systeem van loonindexering (Bruno en Fisher, 1984), waardoor een devaluatie 
automatisch tot een nominale loonstijging leidde. Deze indexering werkte dus de inflatie in de 
hand. Hier kom ik later op terug. 
 
Op vlak van prijsschokken is ten eerste de patronale lastenvoet van belang: wanneer deze omhoog 
gaat stijgt de kostprijs van een werknemer, wat door werkgevers zal doorgerekend worden in hun 
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prijzen. Ten tweede zal een verhoging van de mark-up14 voor hogere productprijzen zorgen. Ten 
derde zorgt een stijging in de niet-loon productiekosten voor een prijsstijging. Dergelijke kosten 
hebben te maken met kapitaalkosten en de energie- en materiaalkosten, waaronder de olieprijs. 
Wanneer de kostprijs van internationale grondstoffen omhooggaat, de wisselkoers deprecieert of 
de rentevoet toeneemt, zullen deze niet-loon productiekosten toenemen en het prijspeil zal 
meestijgen.    
 
Omdat een groot aantal factoren de lonen en prijzen tegelijk beïnvloeden worden deze doorgaans 
samengebald tot één enkele variabele s (Heylen, 2004). De uiteindelijke Phillips-curve die ik zal 
hanteren om de data aan te toetsen is dan: 
 
p = α – βu + pe + s 
 
b. De Phillips-curve en de Israëlische inflatie: 

Hierboven werd uitgelegd hoe het negatief verband tussen werkloosheid en inflatie theoretisch 
kan verklaard worden aan de hand van de Phillips-curve en welke andere variabelen eveneens de 
inflatie beïnvloeden. In dit deel wordt de uiteindelijke Phillips-curve met verwachtingen en 
aanbodsschokken geconfronteerd met de werkelijke Israëlische inflatie. Hierbij is er helaas één 
groot struikelblok en dat is de beschikbaarheid van data. Enerzijds probeer ik de inflatie in een vrij 
vroege periode te bestuderen, waardoor veel gegevens niet beschikbaar of gedigitaliseerd zijn, of 
gewoon niet (meer) bestaan. Ten tweede gaat het ook om het soort data: zoals gezien is er onder s 
een brede waaier aan variabelen samengevat die vaak vrij specifiek zijn waardoor opnieuw de 
beschikbaarheid gering is.  
 
De meest voor de hand liggende variabele om te confronteren met de inflatie is uiteraard de 
werkloosheid. Als we ten eerste de periode vanaf 1965 tot 1972 bestuderen, dan is van figuur 3.215 
een overwegend negatief verband af te lezen.  
 

                                                
14 De mark-up is de marge die bedrijven aanrekenen in hun prijzen bovenop de ‘normale’ loonkosten en die dus de 

winst bepaalt (Heylen, 2004). 
15 Omwille van de leesbaarheid is er gekozen om de figuren op te delen in verschillende periodes die ook later 

thematisch zullen logisch blijken. Indien alles op één figuur staat, gaat door de grote waarden de schaal erg omhoog 

en wordt de evolutie van kleinere inflatiewaarden onleesbaar. 
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Figuur 3.2)  Inflatie en werkloosheid van 1963 tot 1972 

 
Bron:  Inflatie: World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG, 
Werkloosheid: BRUNO M., FISHER S., The inflationary process in Israel: shocks and accommodation, Working Paper no. 1483, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1984. Noot: Inflatie is uitgedrukt als jaarlijkse procentuele verandering van 
de consumptieprijs-index. 

 
Zeker vanaf 1967 bestaat er een zuiver negatieve relatie: de werkloosheid piekt in ’67 op 10,35 
procent terwijl de inflatie een dal van 1,70 procent behaalt. Vanaf dan daalt de werkloosheid 
stelselmatig tot 2,58 procent en de inflatie blijft stijgen tot 20,03 procent in 1973. Opvallend is ook 
dat naarmate de economie richting volledige tewerkstelling tendeert, de inflatie duidelijk versneld 
toeneemt. Dit kan verklaard worden vanuit de inflatieverwachtingen en een expansief 
overheidsbeleid vanaf 1966, zoals te zien is op figuur 3.3. De inflatieverwachtingen nemen na elke 
periode toe, terwijl het expansief beleid de werkloosheid onder de evenwichtswerkloosheid blijft 
duwen, wat resulteert in steeds hogere werkelijke inflatie. 
 
Toch blijkt de negatieve relatie niet op te gaan in de jaren 1965-66. Wanneer de werkloosheid  
stijgt, maakte de inflatie een evolutie in dezelfde richting. Dit is echter een zeer vroege periode en 
te veel data ontbreken om uitsluitsel te brengen over wat nu precies zorgde voor het omkeren van 
dit negatief verband. Een mogelijke verklaring zou de reactie van de overheid kunnen zijn op de 
aanbodschokken die in 1962-63 gebeurden. Zoals tabel 3.2 toont, devalueerde de Israëlische munt 
in totaal met 64.56 procent in deze jaren, en als respons voerde de overheid mogelijk een 
restrictief beleid door. Hoewel we enkel in 1965 een verbetering van het primair begrotingssaldo 
zien, hoeft dit niet te betekenen dat de overheid in 1966 geen restrictief beleid doorvoerde. De 
economische groei was negatief in 1966, wat betekent dat de overheid haar inkomsten zag slinken 
door deze economische inkrimping. Bruno (1979) bevestigt dat er in deze jaren inderdaad een 
restrictief beleid heerste. Al bij al was de periode tussen 1966 en 1972 dus consistent met de 
Phillips-curve en ook 1965-1966 kon verklaard worden vanuit een restrictief overheidsbeleid en 
een negatieve aanbodschok.  
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Figuur 3.3)  Primair begrotingssaldo van 1963 tot 1970 in % van BBP 

 
Bron:  Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” 
IMF Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC. 
Noot: Het primair begrotingssaldo stelt het bruto begrotingssaldo minus renteafbetalingen. Cijfers van 1970-1973 ontbreken 
helaas van het primair begrotingssaldo, eveneens van het bruto begrotinssaldo 

 
Tabel 3.2)  Procentuele devaluatie van de Israëlische munt tegen de USD ten opzichte van het jaar 
ervoor 

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965

0 0 0 61.11056 3.448288 0 0

1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972

0 2.7780093 13.51331 0 0 20.00006 -0.480715

1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979

0.3562371 6.1229793 42.33646 25.08495 31.79494 66.91781 45.71733

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986

101.69288 123.067 112.2986 131.65 421.5914 302.0497 26.21114

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

7.1781912 0.2690262 19.8564 5.205018 13.04156 7.896503 15.08694  
Bron: IMF, International Financial Statistics, CD-rom, Code: 436..RF.Z, eigen berekening. Noot: De procentuele devaluatie werd 
berekend gebaseerd op de nominale wisselkoers van de Israëlische munt ten opzichte van de dollar gemiddeld over de periode. 

 
Als we de periode 1974-1979 onder de loep nemen dan is opnieuw een algemeen negatief 
verband herkenbaar. Uitzonderingsjaren zijn hier 1974 en 1977 waarbij telkens stijgende 
werkloosheid gepaard ging met stijgende inflatie. De oorzaak voor de stijging in ’73 is voor de hand 
liggend als we de olieprijzen eronder plaatsen: in figuur 3.5 is te zien dat de oliecrisis van 1973 de 
prijzen fors de hoogte induwde. Dit zorgde voor een negatieve aanbodschok, deed s toenemen en 
de inflatie ging ondanks toenemende werkloosheid de lucht in. Een gelijkaardig proces versterkte 
waarschijnlijk ook in 1979 de toename van het prijspeil, bovenop de al bestaande opwaartse druk 
op de inflatie door de daling van de werkloosheid en de sterke devaluaties in dit jaar.  
 
De evolutie van 1977 is moeilijker te verklaren. In dit jaar steeg de olieprijs eveneens en werd er 
ook een devaluatie van 25,08 procent doorgevoerd ten opzichte van het jaar ervoor. De evolutie 
van de inflatie is dus enigszins begrijpelijk, alleen vloekt de stijging van de werkloosheid hiermee. 
Een verklaring zou een restrictieve beleid kunnen zijn dat Israël doorvoerde als reactie op de 
negatieve aanbodschokken. Ik heb helaas geen data die honderd procent uitsluitsel bieden over dit 
restrictieve beleid. Het is wel zo dat het bruto overheidstekort in  de periode 1975-77 relatief 
stabiel bleef van 19,6 over 19,4 tot 20,3 procent van het BBP, terwijl de economische groei negatief 
was in 1976 en 1977. Er kan beargumenteerd worden dat deze laagconjunctuur, in combinatie met 
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een relatief constant blijvend overheidstekort, wijst op een restrictief beleid. Dergelijk beleid 
duwde de werkloosheidsgraad naar boven.  
 
Ten slotte is het ook belangrijk de verwachte inflatie tijdens deze periode te bespreken. Allereerst 
zien we een bevestiging van het idee van de expectations-augmented Phillips-curve dat eenzelfde 
werkloosheidsgraad inderdaad gepaard kan gaan met verschillende inflatiewaardes, juist omdat de 
verwachte inflatie zich aanpast. In 1974 en 1979 is de werkloosheid ongeveer gelijk, terwijl de 
inflatie in 1979 dubbel zo hoog was. Binnen het kader van de Phillips-curve kunnen we het feit dat 
het prijspeil per jaar meer dan 80 procent toenam alleen maar verklaren door de navenante 
toename van de inflatieverwachting. 
 

Figuur 3.4)  Inflatie en werkloosheid van 1974 tot 1979 

 
Bron:  Inflatie: World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG, 
Werkloosheid: BRUNO M., FISHER S., The inflationary process in Israel: shocks and accommodation, Working Paper no. 1483, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1984  
Noot: Inflatie is op de linkse as uitgedrukt als jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index, werkloosheid is 
rechts af te lezen. 

 



49 

 

Figuur 3.5)  Olieprijzen, spot Brent in USD 

 
Bron:  OECD, Economic Outlook No 94, Statistical Compendium, november 2013, Code: WPBRENT.  

 

De volgende periode die hier besproken wordt gaat van 1979-1985. We zien op figuur 3.6 dat voor 
de periode tussen 1981 en 1983 het negatief verband voorspeld door de Phillips-curve opging, dit 
evenwel op een veel hoger inflatieniveau. We zien echter dat in 1980 en 1984 de inflatie tweemaal 
sterk steeg met respectievelijk 52,71 en maar liefst 228,18 procentpunten, terwijl de werkloosheid 
eveneens omhoog ging. Als we terugblikken op figuur 3.5 en tabel 3.2, dan zijn de aanbodschokken 
die de verklaring kan zijn voor de stijging van het prijspeil in 1980 snel gevonden: de tweede 
oliecrisis sloeg toe en er kwam devaluatie van de Israëlische munt van meer dan 100 procent. Deze 
schokken duwden de inflatie fors naar boven, terwijl de werkloosheidsgraad harde klappen te 
verduren kreeg door de oliecrisis. Bovendien bedroeg de inflatie het vorige jaar toch ook al 78,31 
procent, wat de inflatieverwachtingen nog steeds hoog hield. De verklaring voor de nog veel 
sterkere prijspeilstijging in 1983-84 is niet te verklaren door de olieprijs, die toen in dalende lijn 
was. Wel kan de zeer sterke devaluatie van 421,59 procent een verklaring bieden voor de toename 
van de inflatie.  
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Figuur 3.6)  Inflatie en werkloosheid van 1980 tot 1985 

 
Bron:  Inflatie: World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG, 
Werkloosheid: BRUNO M., FISHER S., The inflationary process in Israel: shocks and accommodation, Working Paper no. 1483, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1984  
Noot: Inflatie is op de linkse as uitgedrukt als jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index, werkloosheid is 
rechts af te lezen.  

 
Ten slotte wordt hier de periode 1985-1990 nog besproken. Zoals te zien is op figuur 3.7 gaat de 
inflatie in vrije val naar beneden van 1985 naar 1986, van 304,58 naar 48,16 procent. Deze daling 
gaat gepaard met een tegengestelde beweging van de werkloosheid: een zeer lichte stijging van 
0,4 procentpunten. Het negatief verband zoals voorspeld door de Phillips-curve wordt hier dus 
bevestigd. Toch is het interessant even in te gaan op andere oorzaken van deze sterke desinflatie. 
Ten eerste werd er in 1986 slechts een kleine devaluatie doorgevoerd: s was dus relatief klein. 
Desondanks zou de inflatie hierdoor alsnog een lichte opwaartse druk moeten ondervinden, zeker 
wanneer de inflatieverwachtingen aangepast waren aan de inflatiewaarden van 1984. Dit blijkt dus 
niet het geval. Integendeel, de inflatie dook de diepte in. Dat een stijging van de 
werkloosheidgraad van 0,4 procentpunten, ondanks adaptieve inflatieverwachtingen boven de 350 
procent, een devaluatie van 26,2 procent en, toegegeven, een daling van de olieprijzen, dergelijke 
desinflatie kan verklaren lijkt sterk. Het restrictieve beleid kan binnen het kader van de Phillips-
curve ook geen verklaring bieden, aangezien het kanaal waarlangs een restrictief beleid de inflatie 
beïnvloedt juist die werkloosheidsgraad is. Enkele niet-adaptieve inflatieverwachtingen zouden 
hier een oplossing kunnen bieden. 
 
De rest van de periode toont een afwisselend negatief en positief verband tussen de werkloosheid 
en de inflatie. De oorzaken hiervoor zijn niet altijd even duidelijk. Zo zou een sterke economische 
groei van 6,48 procent in combinatie met een lichte daling van het primair budgettair overschot 
kunnen wijzen op een versoepeling van het restrictief beleid. Dit zien we schijnbaar vertaald in de 
gedaalde werkloosheidsgraad, maar de inflatie blijft eveneens dalen. Als we de olieprijzen of de 
wisselkoers bekijken, zouden we eerder een toename van de inflatie verwachten. 1988 is dan weer 
een zeer conventioneel jaar: een negatief verband tussen werkloosheid en inflatie en een 
desinflatie die conform is met de olieprijzen en de quasi-constante wisselkoers. In 1989 stijgen 
zowel de werkloosheid als de inflatie, maar dit kan verklaard worden door negatieve 
aanbodschokken: de wisselkoers, net als de olieprijzen stegen in dat jaar.  
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Figuur 3.7)  Inflatie en werkloosheid van 1985 tot 1990 

 
Bron:  Inflatie: World Bank, World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG, 
Werkloosheid: BRUNO M., FISHER S., The inflationary process in Israel: shocks and accommodation, Working Paper no. 1483, 
National Bureau of Economic Research, Cambridge, 1984  
Noot: Inflatie is op de linkse as uitgedrukt als jaarlijkse procentuele verandering van de consumptieprijs-index, werkloosheid is 
rechts af te lezen. 1985 is voor de leesbaarheid buiten het kader van de grafiek gelaten. 

 
Figuur 3.8)  Primair begrotingssaldo van 1980 tot 1990 in % van BBP 

 
Bron:  Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” 
IMF Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC. 
Noot: Het primair begrotingssaldo stelt het bruto begrotingssaldo minus renteafbetalingen. Cijfers van 1971-1979 ontbreken 
helaas. 
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2. De kwantiteitstheorie en de theorie van hyperinflatie 
 
Uit de bespreking die hierboven gemaakt werd aan de hand van de Phillips-curve bleek dat het 
negatief verband tussen inflatie en werkloosheid dat door deze theorie wordt voorspeld, 
voornamelijk bevestigd werd door de data. Waar dit niet het geval was konden we door het 
onderzoeken van verschillende aanbodsvariabelen, de inflatieverwachting of het overheidsbeleid 
toch een verklaring vinden voor de inflatie. Evenwel bleken sommige jaren moeilijk te verklaren 
aan de hand van de Phillips-curve. Zeker in de periode van erg hoge inflatie leek het kader van de 
Phillips-curve tekort te schieten. In het volgende deel wordt dan ook ingegaan op andere 
verklaringen voor de inflatie, opnieuw eerst vanuit de theorie, die nadien getoetst wordt aan 
empirische gegevens. 
 
a. De kwantiteitstheorie: 

De vraag die we ons hier stellen is of de Phillips-curve vanuit theoretisch opzicht bij zeer hoge 
inflatie als onderzoekskader nog wel hanteerbaar is. Hiervoor bekijken we de verkeersvergelijking 
van Fisher (Heylen, 2004): 
 
MV = PY    (6)   waarbij M: de nominale geldhoeveelheid 
      V: inkomensomloopsnelheid van het geld 
      Y: reële output (reëel BBP) 
      P: algemeen prijspeil (BBP-deflator) 
 
Of wanneer we van beide leden het logaritme nemen en de procentuele groei bepalen (een kleine 
letter geeft telkens de groei van de variabele aan): 
 

m + v = p + y        of        p = m + v – y   
 

Aangezien v en y relatief beperkt blijven, moet in geval van een zeer hoge inflatie de oorzaak hoe 
dan ook te maken hebben met een zeer sterke geldgroei. Als we dit kort even toepassen op de 
Israëlische situatie in pakweg 1980, waar een inflatie van 131,03 procent werd opgetekend, in 
combinatie met groei van het reëel BBP van 6,87 procent en een inkomensomloopsnelheid die we 
relatief constant mogen veronderstellen, dan moet de nominale geldhoeveelheid eveneens zeer 
sterk zijn toegenomen om de inflatie te kunnen verklaren.  
 
We zien dit bevestigd door figuur 3.10, waar zowel de inflatie als de jaarlijkse procentuele groei 
van de geldhoeveelheid worden afgebeeld. Er is een duidelijke positieve relatie tussen beide 
variabelen af te lezen:  vooral in de jaren waar de inflatie erg hoge waardes boven de 100 procent 
haalde, was het verband sterk. Daarnaast zien we echter ook dat in vroegere jaren, toen de inflatie  
lager lag, de relatie minder eenduidig was. Beide observaties zijn consistent met wat we hierboven 
zagen: bij hoge inflatiewaardes moet de geldhoeveelheid een rol spelen, terwijl bij lagere waardes 
de inflatie eerder aan de hand van conjuncturele fluctuaties kan verklaard worden. Met de analyse 
aan de hand van de Phillips-curve hierboven konden we dus kwalitatief de inflatie verklaren aan de 
hand van werkgelegenheid en aanbodschokken, maar dit bood kwantitatief geen sluitend 
antwoord op de vraag waarom de inflatie aanhoudend zulke hoge waardes bereikte. 
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Figuur 3.9)  Inflatie en groei van de geldhoeveelheid 

 
Bron: Geldhoeveelheid:  IMF, International Financial Statistics, CD-rom, Code: 43634ZF; Inflatie: World Bank national accounts 
data, and OECD National Accounts data files, Code: FP.CPI.TOTL.ZG, 
Noot: Geldhoeveelheid is de jaarlijkse procentuele groei van de hoeveelheid chartaal en giraal geld in omloop.  

 
b. De theorie van hoge inflatie: 

De vraag is nu natuurlijk waarom de geldgroei zo toenam. Theoretisch wordt de oorzaak van de 
meeste – zo niet alle – gevallen van hoge inflatie gezocht bij monetaire financiering van grote 
begrotingstekorten is. Bij een begrotingstekort zal een overheid zich kunnen financieren door het 
plaatsen van een overheidsschuld bij de privésector of bij de centrale bank. Deze heeft dan twee 
opties: haar internationale reserves afbouwen of geld bijprinten (Heylen, 2004): 
 
Tekort = ΔBpf + ΔMB/P – ΔIR waarbij: ΔBpf : overheidsschuld bij de privésector  
      ΔMB/P : reële uitbreiding van de geldbasis 
      ΔIR : aangroei van de internationale reserves (reëel) 
      ΔMB/P – ΔIR : overheidsschuld bij de centrale bank 
 
In normale situaties kan de overheid haar tekort vrij gemakkelijk financieren door het uitschrijven 
van schuldpapier voor de private markt. Wanneer de overheidstekorten en –schuld te veel de pan 
uitswingen zal de privésector echter geleidelijk aan het vertrouwen in de overheid verliezen. 
Hierdoor moet de overheid steeds hogere risicopremies bieden op haar obligaties, wat de kosten 
van een tekort nog meer de lucht in drijft. Bij een te ongeloofwaardige overheid zal geen enkele 
private agent nog overheidsschuld willen kopen: ΔBpf wordt nul en de overheid ziet zich 
genoodzaakt om bij de centrale bank aan te kloppen. 
 
Deze heeft op haar beurt twee opties om aan de noden van de centrale overheid te voldoen. Als 
de centrale bank de geldbasis en de geldhoeveelheid constant wil houden om zo de inflatie binnen 
de perken te houden, zal ze haar internationale reserves moeten aanspreken. Omdat het 
overnemen van overheidsschulden door de centrale bank ceteris paribus eigenlijk een 
geldverruiming impliceert, ontstaat er neerwaartse druk op de rente, wat leidt tot een 
kapitaalvlucht en een betalingsbalanstekort. Hierdoor komt er neerwaartse druk op de vaste 
wisselkoers en zal de centrale bank zich genoodzaakt zien om de eigen munt met internationale 
deviezen op te kopen. Dit zorgt ervoor dat de oorspronkelijke geldbasisveruiming door het 
opnemen van overheidsschuld gecompenseerd wordt waardoor de geldgroei uiteindelijk nul is. 
Wel heeft ze door deze anti-inflatoire operatie een verlies aan internationale reserves opgelopen. 
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Als de centrale bank deze interventie vaker moet doen, zullen de reserves uiteindelijk opraken. Er 
ontstaan speculatieve aanvallen op de vaste wisselkoers (verkoop van de binnenlandse munt 
omdat deze dreigt in waarde te dalen) en een devaluatie dringt zich op.  
 
De tweede optie die de centrale bank heeft doet zich voor bij vlottende wisselkoers. De bank 
intervenieert dan uiteraard niet bij druk op de munt en de internationale reserves dalen niet 
(ΔIR=0). Het budgettair overheidstekort wordt met andere woorden direct gefinancierd door het 
bijdrukken van nieuw geld.  
 
De vraag is of bovenstaande redenering ook toepasbaar is op de Israëlische realiteit. Figuur 3.10 
geeft de overheidsschuld weer, terwijl figuur 3.11 het bruto budgettair tekort van de Israëlische 
overheid toont. De gegevens voor het cyclisch gezuiverd begrotingssaldo waren helaas niet 
beschikbaar. De Israëlische bruto overheidsschuld bereikte met 283,96 procent van het BBP haar 
maximum in 1984, hetzelfde jaar waarin de inflatie haar hoogste waarde bereikte. Deze schuld was 
de accumulatie van een hoog en aanhoudend begrotingstekort, dat in de eerste helft van de jaren 
80 gemiddeld maar liefst 17,04 procent van het BBP bedroeg.  
 

Figuur 3.10)  Bruto overheidsschuld in percentage van BBP 

 
Bron:  Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” 
IMF Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC. Noot: De bruto overheidsschuld is uitgedrukt als 
percentage van het BBP. 

 
Dit begrotingstekort moest op één of andere manier gefinancierd worden. Figuur 3.12 toont de 
groei van de overheidsschuld zowel bij de private banken als bij de Israëlische centrale bank. De 
schuld bij privébanken loopt enigszins gelijk met de schuld bij de centrale bank. Daarenboven 
kennen beide groeicijfers een sterke toename in de eerste helft van de jaren tachtig, om allebei te 
pieken in 1984. In dat jaar nam de overheidsschuld bij private banken en de centrale overheid met 
respectievelijk 565,11 en 528,95 procent toe. Het feit dat deze cijfers gelijklopend zijn, impliceert 
dat de mogelijkheid voor de overheid om zich op de private markt te financieren niet stilviel. In het 
Israëlische geval besliste de overheid dus waarschijnlijk eerst hoeveel het kon ophalen door 
belastingen en het verkopen van overheidsobligaties om dan de rest te financieren door geld bij te 
printen.16 

 

                                                
16 Tot deze conclusie komen ook Bruno en Fisher (1984). 
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Figuur 3.11)  Bruto begrotingssaldo van 1963 tot 1990 in percentage van BBP 

 
Bron:  Paolo Mauro, Rafael Romeu, Ariel Binder and Asad Zaman, 2013, “A Modern History of Fiscal Prudence and Profligacy,” 
IMF Working Paper No. 13/5, International Monetary Fund, Washington, DC. 1983 & 1984: Bank of Israel Annual report 1986.  
Noot: Cijfers van 1971-1975 ontbreken helaas. 

 
 
Figuur 3.12)  De procentuele groei van de geldhoeveelheid en de overheidsschuld bij de centrale 
bank en de private markt 

 
Bron: IMF, International Financial Statistics, CD-rom, Codes: Geldhoeveelheid:  43634ZF; Overheidsschuld bij BOI: 43612AZF, 
Overheidsschuld bij private banken: 43622AZFNoot: Geldhoeveelheid is de jaarlijkse procentuele groei van de hoeveelheid 
chartaal en giraal geld in omloop. ΔB

pf
 is de procentuele groei van de overheidsschuld bij private banken.  

 
Wat betreft de overheidsschuld bij de centrale bank valt op dat deze data inderdaad een 
gelijkaardig verloop kenden als de groei van de geldhoeveelheid. Er is een uitgesproken maximum 
in de jaren tachtig, wat aangeeft dat er inderdaad tijdens de jaren van hoge inflatie in toenemende 
mate aan monetaire financiering werd gedaan.  
 
De vraag is natuurlijk op welke manier deze bekostigd werd. Israël had tot juni 1975 een vaste 
wisselkoers. Daarna werd er overgeschakeld naar een crawling peg om dan in oktober 1977 
volledig vlottend te worden. In augustus 1983 werd deze opnieuw vast (Bruno, 1986). Vanuit de 
theorie zouden we, gegeven dit overwegend vast wisselkoersregime, verwachten dat de centrale 
bank het overheidstekort financierde door een afname van haar internationale reserves. Uit figuur 
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3.13 blijkt dat dit echter niet het geval was. Over het algemeen nam de totale hoeveelheid 
internationale reserves juist sterk toe, met uitzondering van twee dipjes in 1974-75 en 1983-84. Als 
we echter in figuur 3.13 en tabel 3.2 de wisselkoers hiertegenover stellen is dit zeer begrijpelijk. De 
centrale bank voerde vanaf 1975 aanhoudend devaluaties door. Bij een vastwisselkoerssysteem en 
monetaire financiering verwachten we eerder een eenmalige plotse devaluatie omdat de bank 
moet toegeven aan speculaties op de munt. Hier zien we echter dat er officieel een vast 
wisselkoerssysteem heerste, maar de frequente devaluaties zorgden ervoor dat in werkelijkheid 
het verschil met een vlottende koers nog zeer klein was. De centrale bank moest dus ook haar 
internationale reserves niet ledigen om haar vaste wisselkoers te beschermen. We zullen in het 
volgende deel terugkomen op de achterliggende reden van deze aanhoudende devaluaties. Hier is 
het echter van belang dat de monetaire financiering dus voornamelijk gebeurde aan de hand van 
rechtstreekse geldverruiming en niet door het aanspreken van de internationale reserves. 
 

Figuur 3.13)  Totale internationale reserves exclusief goud en de wisselkoers 

 
Bron: IMF, International Financial Statistics, CD-rom, Codes: Internationale reserves exclusief goud:  436.1L.DZF;Wisselkoers: 
436AE.ZF. Noot: De wisselkoers betreft telkens de wisselkoers op het einde van het jaar. De internationale reserves zijn uitgedrukt 
in miljoenen dollars.  
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3. Bijkomende inflatoire oorzaken. 
 
Waarom greep de overheid niet in om deze inflatiespiraal een halt toe te roepen? Waarom kwam 
er vanuit de bevolking geen druk op die overheid om in te grijpen? In dit deel worden de twee 
voorgaande analyses aangevuld met een bespreking van andere mogelijke medeoorzaken van de 
Israëlische inflatie, die een antwoord kunnen bieden op deze twee vragen. Dit betreft voornamelijk 
institutionele en politieke factoren, die te maken hadden met de specifieke kenmerken van het 
Israëlische systeem van loonvorming, overheidsobligaties en het wisselkoersregime. 
 
Een eerste medeoorzaak van de hoge Israëlische inflatie was het wisselkoersregime. We zagen 
hierboven reeds dat er na 1975 aanhoudend werd gedevalueerd. De hoofdreden hiervoor was 
waarschijnlijk het aanhoudend tekort in de lopende rekening. Israël is namelijk een netto-
importeur. Bruno (1979) argumenteert dat een klein open land als Israël, dat bovendien weinig 
natuurlijke grondstoffen bezit, sterk afhankelijk is van de import van dergelijke grondstoffen, 
gereedschap en materialen, en in de opbouwfase zelfs consumptiegoederen. Om het tekort op de 
lopende rekening te verbeteren probeerde het beleid de export aan te zwengelen en import af te 
raden. Hiervoor waren devaluaties nodig, zeker gezien de relatief hoge Israëlische inflatie. Omdat 
Israël sterk afhankelijk was van haar import, was de prijselasticiteit van importgoederen gering. 
Devaluaties zorgden dus vooral voor het omhoog duwen van de prijzen, eerder dan het remmen 
van de aankoop van importgoederen (Bruno, 1979). Dit blijkt ook duidelijk uit figuur 3.14, waar de 
reële effectieve wisselkoers is weergegeven. De data voor deze variabele is helaas pas vanaf 1975 
beschikbaar. Toch blijkt duidelijk dat de reële effectieve wisselkoers relatief stabiel gebleven is over 
de beschouwde periode, met uitzondering van het jaar 1976. Voor deze uitschieter is op het eerste 
zicht geen directe verklaring te vinden. Mogelijks zorgde een relatief geringe devaluatie in 
combinatie met een afname van de inflatie voor een reële effectieve appreciatie. Bovendien 
zorgde een revaluatie van de dollar ten opzichte van sterkere Europese munten in 1975 reeds voor 
een (ongewenste) appreciatie van de Israëlische munt die gekoppeld was aan de dollar (Bruno, 
1979). Figuur 3.14 is echter vooral belangrijk omdat het toont dat de achtereenvolgende 
depreciaties veeleer de Israëlische competitiviteit gelijk hielden dan doen toenemen. In de periode 
van hoge inflatie, pakweg 1978 – 1985, toont de index zelfs eerder een lichte appreciatie. We zien 
dit eveneens gereflecteerd in een toenemend tekort op de lopende rekening. 
 

Figuur 3.14)  Reële effectieve wisselkoers index (2005 = 100) 

 
Bron: World Bank, International Monetary Fund, International Financial Statistics, Code: PX.REX.REER.  
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Tabel 3.3)  Israëlische Betalingsbalans in miljoen USD 

Lopende 

rekening

Kapitaal-

rekening

Financiële 

rekening

Vergissingen 

en weglatingen

Reserves

1963 0.00      n.a. 0.00 0.00 0.00

1964 0.00      n.a. 0.00 6.24 -6.24

1965 -190.00 0.00 226.00 62.00 -98.00

1966 -160.00 0.00 152.00 -26.99 34.99

1967 -20.00 17.00 216.00 -20.00 -193.00

1968 -184.00 31.00 140.00 -80.99 93.99

1969 -395.00 40.00 134.00 -122.00 343.00

1970 -617.00 55.00 691.00 -122.12 -6.88

1971 -545.00 113.00 363.00 280.23 -211.23

1972 -216.00 166.00 581.00 16.78 -547.78

1973 -525.00 148.00 1111.00 -186.42 -547.58

1974 -1563.00 100.00 908.00 -286.53 841.53

1975 -1822.00 64.00 1728.00 -125.51 155.51

1976 -676.00 40.00 418.00 402.13 -184.13

1977 -356.00 69.00 381.00 119.95 -213.95

1978 -1009.00 141.00 1331.00 481.84 -944.84

1979 -920.00 242.00 1668.00 -778.60 -211.40

1980 -871.00 296.00 1082.00 34.39 -541.39

1981 -1361.20 402.50 2276.70 -767.67 -550.33

1982 -2257.10 262.20 3140.10 -227.52 -917.68

1983 -2372.60 258.10 1783.60 -166.90 497.80

1984 -1577.80 260.30 1428.20 -662.71 552.01

1985 987.70 270.90 376.60 -1236.27 -398.94

1986 1276.80 534.40 59.80 -877.19 -993.81

1987 -1407.00 670.70 1678.90 -292.80 -649.80

1988 -837.90 604.30 -6157.40 440.79 5950.21

1989 208.40 357.30 -464.30 578.03 -679.43

1990 163.40 728.00 592.90 -838.07 -646.23  
Bron: IMF, International Financial Statistics, CD-rom, Codes: 43678ALDZF; 43678BCDZF; 43678BJDZF; 43678CADZF; 
43679DADZF. Noot: Alle data staan in miljoenen USD. 

 
Het opvallende is dat de betalingsbalans voornamelijk een overschot vertoonde. Het tekort op de 
lopende rekening werd, uitgezonderd in 1974-75 en 1983-84, gecompenseerd door een grote 
kapitaaltoevoer. Er was dus meestal geen neerwaartse druk op de munt en – conform figuur 3.13 – 
breidden de internationale reserves van de bank uit, behalve in de vier jaar waar een 
betalingsbalans tekort werd opgetekend. Uiteraard moeten we dit met enige nuance 
interpreteren: had de centrale bank niet gedevalueerd, had  het tekort op de lopende rekening 
mogelijk veel groter geweest en zouden er wel betalingsbalansproblemen kunnen hebben 
ontstaan. De aanhoudende devaluaties kunnen dus gezien worden als het antwoord van de 
centrale bank op het steeds dreigend gevaar voor een té groot tekort op de lopende rekening.  
 
Bovendien is het niet toevallig dat er een betalingsbalanstekort was juist op het moment dat de 
inflatie sterk begon te stijgen in 1983 en zeker in 1984. De kapitaaltoevoer daalde sterk doordat 
steeds meer mensen financiële activa aankochten die uitgedrukt waren in dollars. Dit kwam omdat 
vermogen uitgedrukt in de lokale munt minder betrouwbaar werd. Ik kom hier verder op terug. 
Hierdoor compenseerde de kapitaalrekening de lopende rekening niet meer en kwam er ditmaal 
wel neerwaartse druk op de munt. Er werd dan ook sterk gedevalueerd in 1984 en in 1985. In 
combinatie met een sterk gedaalde inflatie in de tweede helft van 1985 resulteerde deze 
devaluatie in een overschot op de lopende rekening dat jaar.  
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De vraag bij de link tussen devaluatie en inflatie is enigszins wat oorzaak en wat gevolg was. Bij een 
geldverruiming veroorzaakt door monetaire financiering van het overheidstekort, ontstond er een 
binnenlandse prijsstijging. De competitiviteit dreigde hierdoor achteruit te gaan en de centrale 
bank moest ingrijpen door te devalueren om groter tekort op de lopende rekening te voorkomen. 
Omdat de Israëlische prijselasticiteit van de import echter laag was, had dergelijke devaluatie ook 
ingrijpende inflatoire effecten, wat opnieuw de competitiviteit een deuk gaf, enzovoort. Dit 
betekent dus dat de centrale bank in wezen een koopkrachtpariteitsregel hanteerde (Bruno, 1979). 
Dit was vooral het geval tijdens de crawling peg vanaf 1975, maar in mindere mate ook voordien al 
via de discrete devaluaties.  
  
Een tweede medeoorzaak van de inflatie is de indexatie van de lonen. In Israël werd tijdens een 
tweejaarlijkse loononderhandeling bovenop een nominaal basisloon eveneens een 
indexeringsformule vastgelegd. Deze clausules zorgden ervoor dat om de één, drie of zes 
maanden17 voor een partiële (70-80 procent) correctie van het loon. Omwille van de hoge inflatie 
bestond desondanks binnen deze periode toch een aanzienlijk verschil in reëel loon. 
Desalniettemin werden de lonen toch frequent aangepast aan de inflatoire situatie, wat voor extra 
opwaartse druk op de prijzen zorgde. Dit biedt bovendien een extra verklaring waarom devaluaties 
zich zo sterk hebben doorgezet in inflatie. Aangezien de lonen gekoppeld waren aan het 
consumptieprijspeil, dat deels afhankelijk was van de prijs van geïmporteerde goederen 
(vergelijking 4), zorgden de devaluaties via de indexering voor een automatische stijging van de 
lonen en dus ook de prijzen. 
 
Een derde medeoorzaak is te vinden in de manier waarop vermogen in Israël georganiseerd werd. 
Het vermogen dat het publiek aanhield nam uiteraard zeer uiteenlopende vormen aan: normale 
overheidsobligaties, aandelen, vastgoed, activa gekoppeld aan de dollar, … Ook onder de 
overheidsobligaties bestonden verschillende mogelijkheden: obligaties gelinkt aan de index, aan de 
wisselkoers, geen van beide, of juist de optie op beiden. Bruno en Fisher (1984) vereenvoudigen 
vermogen in handen van het publiek tot volgende uitdrukking: 
 
V = MB/P + Bp + E*Bf/P + E*F/P  waarbij:  Bf : obligaties gelinkt aan buitenlandse munt 
 (uitgedrukt in buitenlandse munt) 

F : buitenlandse deviezen (uitgedrukt in 
buitenlandse munt) 
Bp : overheidsobligaties gelinkt aan de index 

 
Ze nemen dus afstand van de invloed van de aandelen op het vermogen. Aangezien Bp geïndexeerd 
is blijft haar reële waarde in deze uitdrukking ondanks prijsstijgingen vrij constant. Daarenboven 
blijven E*Bt/P en E*F/P relatief gelijk als we er (min of meer terecht, zie hierboven) vanuit gaan dat 
de Israëlische centrale bank de koopkrachtpariteitsregel toepast. Vermogen is onder normale 
omstandigheden nochtans een stabilisator van inflatie, omdat een stijgend prijspeil de waarde van 
financiële activa aantast. In de Israëlische context was dit door de indexering van obligaties veel 
minder het geval.  
 
De enige stabiliserende rol die in deze uitdrukking overblijft is weggelegd voor de reële geldbasis. 
Wanneer deze daalt door een prijsstijging, zorgt dit voor een opwaartse druk op de rente. Volgens 
Bruno en Fisher probeerde de centrale bank de reële rente echter te controleren, waardoor de 

                                                
17 In het begin werden de indexeringscorrecties doorgevoerd om de zes maanden, maar naarmate de inflatie steeds hoger 

werd verkortte deze periode naar drie en dan zelfs naar één maand (Bruno en Fisher, 1984). 
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geldbasis in wezen endogeen werd en afhankelijk van de inflatie. In dat geval was er eigenlijk geen 
enkele automatische stabilisator meer die de inflatie corrigeert of tegenwerkt. Helaas zijn wat 
betreft de beleidsrente van de monetaire overheid slechts weinig data beschikbaar. De 
beleidsrente voor basisherfinancieringstransacties is slechts beschikbaar vanaf 1988. Ik ben 
daardoor genoodzaakt de rente voor de marginale beleningsfaciliteit als proxy te nemen voor de 
beleidsrente. Omdat dit ook effectief een beleidsinstrument is van de centrale bank, kan er 
geargumenteerd worden dat deze rentevoet eveneens de stand van het monetair beleid 
weergeeft. Ook deze variabele is slechts beschikbaar van 1980, wanneer de inflatie reeds erg hoog 
was. Figuur 3.15 geeft de ex-post reële rente weer van de marginale beleningsfaciliteit. We zien 
voor de jaren 1980 – 1985 een grote variatie van de ex-post reële rente. De data ondersteunen op 
het eerste zicht dus niet echt de stelling van Bruno en Fisher dat de rente gecontroleerd werd door 
de monetaire overheid. Enige nuance is echter op zijn plaats. Figuur 3.15 toont de ex-post rente. 
Het is erg waarschijnlijk dat de inflatieverwachtingen van de centrale bank in dergelijk klimaat van 
hoge inflatie niet strookten met de gerealiseerde inflatie. Het zou dus best kunnen dat de centrale 
bank wel probeerde de reële rente te controleren, maar omwille van foutieve 
inflatieverwachtingen daar niet in slaagde. Omwille van beperkte data is het hier dus niet mogelijk 
om definitieve uitspraken te doen over de mate waarin Bruno en Fisher gelijk hadden wanneer ze 
stelden dat ‘the monetary authority is attempting to control the real rate of interest ’ (Bruno, 1984, 
p. 10).  
 

Figuur 3.15)  Reële ex-post rente op de marginale beleningsfaciliteit 

 
Bron: Bank of Israël, Annual Report 2013, Statistical Appendix and Complementary data. Noot: de reële ex-post rente werd 
berekend als het verschil tussen de nominale rente en de inflatie. De inflatie zoals gerapporteerd door de Bank of Israël verschilt 
van deze volgens de World Bank, omdat ze berekend is als het gemiddelde van de maandelijkse inflatie  volgens de logaritmische 
methode.  

 
Daarnaast was het soort financiële activa niet uniform verdeeld. Door de hoge inflatie hadden de 
gezinnen voornamelijk geïnvesteerd in geïndexeerde overheidsobligaties of activa gelinkt aan de 
dollar. De overheid was echter crediteur van een aanzienlijke hoeveelheid ongeïndexeerde 
leningen aan haar inwoners (Bruno, 1979, Bank of Israel, 1980). Bij een prijsschok betekende dit 
dus een erosie van de overheidsinkomsten, terwijl de activa in handen van de private sector zich 
netjes nominaal aanpasten. Dit vergrootte het overheidstekort wat de hele problematiek 
aangekaart onder de kwantiteitstheorie en de theorie van hoge inflatie versterkte. Bovendien werd 
het vermogen van de gezinnen die dergelijke ongeïndexeerde leningen van de overheid hadden 
gekregen ceteris paribus verhoogd.  
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Samen met de automatische indexering van zowel de lonen, het leeuwendeel van het 
gezinsvermogen en de meeste sociale transfers van de overheid naar de gezinnen (Bank of Israel, 
1979), is het dan ook begrijpelijk dat de bevolking weinig amok maakte over een steeds hoger 
wordende inflatie. Politiek stond de prijsstijging inderdaad amper op het agenda (Bruno, 1984). 
Bovendien lag de herinnering aan het vorige sterk restrictieve beleid van 1967 waarschijnlijk nog 
vers in het geheugen. Deze had gezorgd voor een ongeziene toename van de werkloosheid tot 
boven de tien procent, een scenario dat men liever geen tweede keer zag gebeuren. Dit alles 
zorgde voor een politiek klimaat waarin het politici liever voor een expansief beleid gingen of een 
beleid dat zich concentreerde op andere problemen zoals het competitief maken van de 
exportsector en het verbeteren van de lopende rekening (Bruno, 1984). 
 
Ten slotte zijn er goede redenen aan te nemen dat de inflatieverwachtingen eerder hoog dan laag 
waren, gezien het expansieve beleid dat Israël doorgaans kende. Dit zorgde ervoor dat de inflatie 
asymmetrisch werd: star naar beneden, maar gezien de hoge inflatieverwachtingen flexibel naar 
boven toe (Bruno, 1984). Dit kan een verklaring bieden voor het getrapte verloop dat we reeds in 
hoofdstuk één hebben opgemerkt. Zowel in 1973 als in 1979 zorgde een forse olieprijsstijging voor 
een plotse sprong in de inflatie. De Israëlische economie paste zich bij het ontbreken van 
automatische stabilisatoren nominaal snel aan aan deze nieuwe situatie. Na deze prijsschokken 
werd in 1976-77 en 1982-83 een restrictief beleid gevoerd. Door het voornamelijk expansief beleid 
dat voordien werd gevoerd, paste het publiek haar inflatieverwachtingen niet aan, waardoor de 
inflatie na de schok op dat niveau bleef steken en inderdaad een trapsgewijze stijging vertoonde. 
 

4. Kosten van de inflatie 
 
De vraag is natuurlijk of de inflatie überhaupt erg is, wanneer de economie zich nominaal steeds 
aanpast aan het prijspeil. Vanuit de literatuur worden enkele typische rechtstreekse kosten van 
inflatie aangeduid. ‘Shoeleather costs’ ontstaan omdat bij inflatie economische agenten minder 
liquiditeiten aanhouden: ze zetten hun geld bijvoorbeeld liever op een spaarrekening. Dit betekent 
dat deze agenten vaker naar de bank moeten om over de nodige liquide betaalmiddelen te 
beschikken. ‘Menu costs’  worden veroorzaakt doordat bedrijven vaker hun prijslijsten moeten 
aanpassen. Louter ongemak kan ook als een kost gezien worden, omdat de monetaire 
rekeneenheid constant van waarde verandert. Daarenboven kan het zijn dat prijsonzekerheid  
risicomijdend gedrag in de hand werkt en risicopremies de lucht in duwt. Dit zal de investeringen 
remmen. Ook zullen economische agenten sneller geneigd zijn zich te verzekeren voor 
inflatierisico’s, waardoor dit geld niet meer productief kan ingezet worden (Heylen, 2004). Deze 
kosten waren mogelijks ook in Israël van toepassing, maar zijn moeilijk rechtstreeks te 
kwantificeren of via data weer te geven. 
 
Een andere zeer belangrijke kost van de inflatie – het verlies van vermogen – hebben we hierboven 
reeds behandeld: in Israël was het grootste deel van het vermogen geïndexeerd of gebaseerd op 
de dollar, waardoor dit probleem eigenlijk niet aan de orde was. Dit is verbonden met de 
zogenaamde inflation tax. Deze tax doet zich voor bij een inflatie veroorzaakt door monetaire 
financiering van de centrale overheid en het bijprinten van geld als reactie daarop bij de centrale 
bank. De vergelijking met een belasting is vrij voor de hand liggend: de overheid laat geld 
bijprinten om haar tekort te bekostigen. Door deze geldverruiming ontstaat er inflatie, waardoor 
het geld in handen van de gezinnen minder waard wordt. De overheid verplicht dus de gezinnen 
een deel van hun welvaart af te staan, net zoals bij normale belastingen het geval is (Heylen, 2004). 
Dit was door de automatische nominale aanpassing van lonen en vermogen echter geen probleem 
in Israël. Integendeel: door de ongeïndexeerde leningen die de overheid aan haar bewoners had 
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uitgegeven, was ze zelfs negatief. Omdat het jaarlijks rapport van de Bank of Israel van 1980 het 
verband tussen de inflatie en gehele geïndexeerde situatie van Israël zo prachtig van bij de bron 
samenvat: 
 

The growing weight of the linked components in the public’s assets portfolio must be viewed as 
part of a wider process of the sharpening of inflationary expectations and refinement of the 
inflation-proofing and adjustment mechanisms, institutional and informal alike. This process, 
which arose in reaction to the high rates of inflation during the mid-1970s, was reflected by the 
erosion of the “inflation brake”, i.e. by the elimination of various nominal rigidities which tend to 
stabilize the rate of inflation. The economy switched almost completely to linked asset holdings; 
this created a situation in which price increases were responsible for much of the monetary 
expansion, which in itself is necessary for the continuation of the inflationary process, while the 
private sector avoided the “inflation tax” on its net unlinked claims on the public sector. In recent 
years [1976 – 1980, eigen toevoeging] the net inflation tax was in fact negative (Bank of Israel, 
1980, p.237) . 

 
De enige andere kost die wel een rol speelde in Israël waren de toegenomen middelen die aan de 
financiële sector gespendeerd werden. Dit impliceert een economisch verlies omdat deze 
middelen niet ergens anders kunnen ingezet worden. Kleiman (1984) suggereert dat de 
toegenomen activiteiten in deze sector zo’n drie tot vier procent van het Bruto Nationaal product 
absorbeerden. Zijn onderzoek dateert echter uit 1984, waardoor het jaar met de grootste 
inflatieproblematiek nog niet in zijn analyse vervat zit.  
 

5. Een periode van desinflatie 
 
In juni 1985 werd beslist vergaande maatregelen te ondernemen om het steeds erger wordende 
probleem van inflatie aan te pakken. Zoals hierboven reeds bleek moest de inflatie op twee fronten 
worden bevochten: enerzijds moest de zelfversterkende nominale spiraal van automatische 
indexering, devaluaties en prijsstijgingen doorbroken worden en anderzijds waren sterke 
verbeteringen nodig op vlak van het overheidsbudget.  
 
Ten eerste werd in 1985 een tekort -5,51 procent van het BBP in het primair saldo van de overheid 
omgebogen tot een overschot van 1,74 procent, om in 1986 nog meer te stijgen naar 6,90 procent. 
Er was dus een duidelijk restrictief budgettair beleid in deze periode. Wat betreft uitgaven werd er 
sterk geknipt in uitgaven voor defensie: in 1984 werd er nog 14,7 procent van het BBP 
gespendeerd aan militaire goederen en diensten, terwijl dit in 1986 nog maar 11,6 procent 
bedroeg. Ook wat betreft subsidies werd er ingrijpend gesnoeid: in 1984 werden er voor 6,3 
procent van het BBP subsidies uitgekend en dit daalde naar 3,0 procent in 1986 (Bank of Israel, 
1986). Daarenboven ontving Israël in 1985 en 1986 tweemaal 750 miljoen dollar (3 tot 3,5 procent 
van het Israëlisch BBP) aan noodhulp van de Verenigde staten (Bank of Israël, 1987). De inkomsten 
door verhoogde belastingen en transfers steeg dan weer van 44,6 procent naar 56,0 procent van 
het BNP (Bank of Israel, 1986). Daarnaast werd de hoge tewerkstelling in de publieke sector 
aangepakt: deze daalde van 29,9 naar 28,8 procent. Een grote budgettaire impact zal dit niet gehad 
hebben, maar dit betekende een duidelijke trendbreuk ten opzichte van vorige jaren, waarin het 
overheidspersoneel steeds toenam. Met deze ingreep probeerde de overheid haar 
geloofwaardigheid op te krikken door duidelijk te maken dat ze structurele verandering beoogde, 
wat een positief effect had op de inflatieverwachtingen (Bank of Israel, 1986). 
 
Ten tweede werden ook verschillende maatregelen genomen die de nominale inflatieproblemen 
moesten oplossen. Er werd een devaluatie van 18,8 procent aangekondigd samen met de invoer 
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van de nieuwe shekel in 1986 (Bruno 1986). In combinatie met exportsubsidies moest dit het 
tekort op de lopende rekening verbeteren. Als we kijken naar tabel 3.2 dan blijkt dit succesvol: 
zowel in 1985 als in 1986 werd de lopende rekening positief. De devaluatie werd klein gehouden 
om een grote opwaartse druk op het prijspeil te minimaliseren. Tegelijk werd aangekondigd dat na 
deze eenmalige devaluatie de wisselkoers samen met de nominale lonen bevroren werd, deze 
laatste door een tijdelijke indexsprong. Dit zien we inderdaad vertaald in een tijdelijke daling van 
het reëel loon. Wanneer we de index voor reële lonen gelijkstellen aan honderd in 1984, dan 
daalde deze in het jaar van het stabilisatieprogramma naar 91,0 en klom in 1986 terug lichtjes naar 
98.1 (Bank of Israel, 1996). 
 
De periode na het stabilisatieprogramma kende daarenboven ook een sterke stijging van de vraag 
naar niet-gelinkte financiële activa. Ten eerste kwam dit doordat deposito’s gelinkt aan de dollar 
officieel verboden werden, tenzij ze voor langer dan een jaar vastgezet werden. Ten tweede bracht 
de overheid geen geïndexeerde obligaties meer uit. Ten derde veranderde de inflatieverwachting 
na het stabilisatieprogramma, waardoor men niet-gelinkte activa meer vertrouwde (Bank of Israel, 
1986). Zo bedroeg de totale waarde van de niet-gelinkte activa in 1984 nog maar 5,5 procent van 
het BBP, terwijl dit eind 1986 gestegen was tot 15,5 procent (Bank of Israel, 1986). 
 
Dit alles zorgde voor een restrictief economisch klimaat dat de spiraal van prijsstijgingen succesvol 
kon doorbreken. De keerzijde van de medaille was dat door de sterk afgenomen overheidsuitgaven 
de werkloosheid toenam: deze nam in het eerste jaar na de implementatie toe van 6,7 naar 7,1 
procent, maar daalde daarna opnieuw in 1987 tot 6,1 procent. Die daling ging gepaard met een 
kortstondige economische bloei die reeds in 1986 begon en in 1987 werden groeicijfers van 6,48 
procent van het BBP per capita opgetekend. Deze groei werd waarschijnlijk veroorzaakt door het 
toenemend consumenten- en producentenvertrouwen door het slagen van het 
stabilisatieprogramma en een afname van de bedrijfsbelastingen (Bank of Israel, 1987). In de 
volgende twee jaren waren de gevolgen van het budgettair en monetair restrictief beleid echter 
duidelijk voelbaar, met een negatieve gemiddelde groei van het reëel BBP per capita en een 
werkloosheidsgraad die in 1989 tot 8,9 procent was geklommen. Conform de theorie van de 
Phillips-curve had toename van de werkloosheid in 1988 een omgekeerd effect op de inflatie, die 
daalde tot 16,23 procent. Het jaar erop zorgde – ondanks de toegenomen werkloosheid – een 
devaluatie van 19,85 procent echter opnieuw voor een stijging van de inflatie naar 20,25 procent.  
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6. Schematisering van de Israëlische inflatie 
 
In dit laatste deel zullen we aan de hand van verscheidene AD-AS schema’s18 een overzicht bieden 
op de evolutie van de Israëlische inflatie. Daarbij houden we rekening met de lessen die we 
trokken uit Phillips-curve, de kwantiteitstheorie en de bespreking van andere medeoorzaken van 
de inflatie. Op deze manier wordt dit derde hoofdstuk op een overzichtelijke manier samengevat. 
 
1965 – 1966: 

Zoals reeds aangehaald in het deel over de Phillips-curve, is er in over deze periode behoorlijk 
weinig data beschikbaar. Hierboven werd beargumenteerd dat het restrictief beleid in 1965-66 
mogelijks een reactie was op een devaluatie van 64,56 procent die in 1962-1963  werd uitgevoerd. 
Deze aanbodschok duwde de AS-curve (AS2) en de Phillips-curve (Ph2) omhoog, terwijl het 
restrictief beleid de AD-curve omlaag trok (AD2). Hierdoor klom de werkloosheidsgraad sterk (u2), 
waardoor de Israëlische economie uiteindelijk van punt a naar punt b verschoof. 
 
Model 3.1) Phillips-curve 

 
Model 3.2) AD-AS-schema 

                                                
18 In deze schema’s werd geen aanbodcurve voor de lange termijn aangeduid, noch een aanduiding van  de 

evenwichtswerkloosheid. Dit is een bewuste keuze, omdat ik geen onderzoek gedaan heb naar de evenwichtsoutput 

of de evenwichtswerkloosheid. De werkloosheid wordt dus enkel relatief tegenover de vorige periode geplaatst. 
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1967 – 1973: 

Om de sterke stijging van de werkloosheid in 1965-66 tegen te gaan schakelde de overheid over 
naar een expansief beleid. Dit duwde de AD-curve (AD3) naar boven, wat de economische activiteit 
prikkelde en de werkloosheidsgraad naar beneden duwde (u3), maar ook de prijzen sterk naar 
boven duwde. Dit beleid werd blijvend aangehouden, waardoor de volledige periode werd 
gekenmerkt door een zeer lage werkloosheidsgraad: u3 bevindt zich aanhoudend onder de 
evenwichtswerkloosheid u*. Consistent met de Phillips-curve drukte dit de nominale lonen en 
prijzen naar boven. De economie bevond zich in punt b op de Phillips-curve Ph2 die bovendien 
gekenmerkt werd door lage inflatieverwachtingen. De binnenlandse prijsstijging zorgde ervoor dat 
de centrale bank zowel in 1968 als in 1971 de munt devalueerde om competitief te blijven en de 
lopende rekening te verbeteren. Deze aanbodschok duwde de AS-curve (AS3)  en de Phillipscurve 
(Ph3) naar boven: de economie verschoof naar punt c. Deze devaluaties deden op hun beurt het 
consumptieprijspeil toenemen, wat ook weer de geïndexeerde nominale lonen naar boven duwde 
en opnieuw het prijspeil deed toenemen. Dit voedde eveneens toenemende 
inflatieverwachtingen: de Phillips-curve verschoof naar Ph4 en de economie bevond zich in punt d.  
 
Model 3.3) Phillips-curve 

 
Model 3.4) AD-AS-schema 
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1974 – 1978: 

De olieschok op het einde van 1973 zorgde ervoor dat de Israëlische economie in een recessie 
terechtkwam, wat een toename van de werkloosheid (u4) veroorzaakte. Tegelijk zorgde deze 
aanbodschok voor een forse toename van het prijspeil. Opnieuw werden verscheidene devaluaties 
doorgevoerd in deze periode om de competitiviteit te beschermen. Het resultaat van deze dubbele 
aanbodschok is een verschuiving van de AS-curve (AS4) en de Phillips-curve (Ph5) naar boven. Als 
reactie op de sterke prijsstijgingen werd vanaf 1976 een restrictief beleid gevoerd, wat grafisch een 
verschuiving van de AD-curve (AD4) naar beneden betekent. Door de toegenomen werkloosheid 
(u4) matigde dit enigszins de prijsstijgingen veroorzaakt door de aanbodschokken. Opnieuw namen 
de inflatieverwachtingen toe. Het resultaat is de economie verschoof van punt d naar punt e. 
 
Model 3.5) Phillips-curve 

 
Model 3.6) AD-AS-schema 
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1979 – 1981: 

Een tweede sterke olieschok raakte in 1979 de Israëlische economie. Een gelijkaardig proces als bij 
de vorige periode trad in gang: de stijging van de olieprijzen resulteerde in een sterke toename van 
het Israëlisch prijspeil. Opnieuw devalueerde de Israëlische munt sterk, wat terug een invloed had 
op het consumptieprijspeil. Beide aanbodschokken resulteren grafisch in een opwaartse 
verschuiving van de Phillips-curve (Ph6) en de AS-curve (AS5). De overheid reageerde ditmaal 
echter anders. Ze koos voor een expansief beleid, wat resulteerde in een lagere 
werkloosheidsgraad (u5) en een gestegen vraagcurve (AD5). Dit verschoof de economie in eerste 
instantie naar punt f. Ze financierde haar toenemend begrotingstekort door aan te kloppen bij de 
centrale bank. De overheidsschuld bij de Bank van Israël nam fors toe en daarmee ook de 
geldhoeveelheid. Dit zorgde voor opwaartse druk op de inflatie, die niet werd gestuit door 
automatische stabilisatoren. Integendeel, door de automatische indexatie was er weinig 
vermogensverlies bij het publiek, dat steeds meer ging investeren in gelinkte financiële activa en 
ook het reëel loon daalde niet omwille van de indexatie. De inflatieverwachtingen namen toe. Dit 
proces vertaalt zich grafisch in een stijging van zowel de AD-curve als de AS-curve (AS6 & AD6), 
waardoor de Israëlische economie zich in punt g bevond. 
 
Model 3.7) Phillips-curve 

 
Model 3.8) AD-AS-schema 
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1982-1983: 

Deze periode verschilt van de vorige omwille van het restrictief beleid dat werd doorgevoerd. Het 
primair begrotingstekort, afgebeeld in figuur 3.8, nam sterk af in 1982 en nog meer in 1983. Dit 
vertaalde zich ook in 1982 ook in een verminderde groei van de overheidsschuld bij de centrale 
bank en een daling van de groei van de geldhoeveelheid. Dit restrictief beleid duwde de 
werkloosheid naar boven (u6). Dit resulteerde ceteris paribus in een daling van de inflatie. In 
contrast met deze anti-inflatoire inspanningen werden sterke devaluaties doorgevoerd om de 
negatief blijvende lopende rekening te verbeteren en de competitiviteit te verhogen. Grafisch 
duwt dit de Phillips-curve (Ph7) en de AS-curve (AS7) omhoog. In combinatie met de blijvende hoge 
inflatieverwachtingen zorgde deze aanbodschok ervoor dat de daling van de inflatie veroorzaakt 
door het restrictievere beleidsklimaat enigszins teniet werd gedaan. 
 
Model 3.9) Phillips-curve 

 
Model 3.10) AD-AS-schema 
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1984-1985: 

De overheid hanteerde net als in 1979-1981 een expansief beleid dat in sterke mate op monetaire 
financiering berustte. Dit beleid startte reeds in 1983 en werd aangehouden tot midden 1985, met 
een toename van de groei van de overheidsschuld bij de centrale bank als gevolg. Dit resulteerde 
in een zeer sterke groei van de geldhoeveelheid, zoals te zien was op figuur 3.12. De stijging van de 
inflatie die hieruit volgde zorgde opnieuw via de verschillende indexeringsmechanismes voor een 
opwaarts spiraaleffect dat de inflatie nog meer voedde. Grafisch zorgde dit voor een opwaartse 
verschuiving van zowel de AS-curve (AS8) als de AD-curve (AD8), de economie bevond zich in punt i. 
Door deze binnenlandse prijsschok kwam er druk op de wisselkoers omwille van het verlies aan 
competitiviteit. Er werden dan ook erg sterke devaluaties doorgevoerd, zowel in 1984 als in de 
eerste helft van 1985. Grafisch duwde deze aanbodschok de Phillips-curve (Ph8) en de AS-curve 
(AS9) omhoog. Hierdoor liep de inflatie nog meer op en bereikte ze gevaarlijke hoogtes. Dit zorgde 
naar alle waarschijnlijkheid voor grote onzekerheid en dus voor reële effecten op de economie. 
Samen met de devaluatie, in combinatie met het feit dat Israël in de jaren 1983 en 1984 netto-
importeur bleef, zorgde deze reële inflatiekosten er waarschijnlijk voor dat het expansief beleid er 
niet in slaagde de werkloosheid naar beneden te drukken (u7). De Israëlische economie kwam 
terecht in punt j. 
 
Model 3.11) Phillips-curve 

 
Model 3.12) AD-AS-schema 
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Het restrictief beleid in 1986: 

Grafisch kunnen we het restrictief beleid uitgevoerd in 1986 als volgt samenvatten. Ten eerste 
zorgde het restrictieve klimaat voor een daling van de geaggregeerde vraag (AD8) en voor een 
stijging van de werkloosheidsgraad (u7). De economie bevond zich in punt k. Nadat bij het publiek 
langzaam duidelijk werd dat het anti-inflatie beleid geloofwaardig was, werden ook de 
inflatieverwachtingen aangepast. Dit duwde de Phillips-curve sterk naar beneden, wat de 
onderhandelde nominale lonen matigde. Dit zorgde op zijn beurt weer voor een matiging van de 
prijszetting door de bedrijven, wat een neerwaartse verschuiving van de AS-curve (AS9) en een 
matiging van de werkloosheidsgraad (u8) impliceert. Hierdoor belandde de economie uiteindelijk 
in punt l. 
 
Model 3.13) Phillips-curve 

 
Model 3.14) AD-AS-schema 
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CONCLUSIE 

 
In de vorige twee hoofdstukken werden achtereenvolgens de economische groei van Israël en haar 
buurlanden en de Israëlische inflatie besproken. Wat betreft de groei en de welvaartsontwikkeling 
werd duidelijk dat de convergentie zoals voorspeld door het Solow-model over het algemeen wel 
van toepassing was in de regio. De gemiddelde groei van het reëel BBP per capita vertoonde een 
licht negatief verband met de initiële levensstandaard. Israël bleek echter een stoorfactor voor 
deze negatieve relatie. Volgens de neoklassieke productiefunctie zou kapitaal naar armere landen 
moeten stromen, waardoor de welvaart er vooruit gaat. Dit bleek hier niet het geval: het rijkste 
land – Israël – trok na Libanon de meeste buitenlandse directe investeringen aan. We vonden de 
verklaring in de hogere totale factorproductiviteit van Israël, waardoor kapitaalinvesteringen er 
meer opbrachten dan in andere landen. Ten slotte probeerden we deze hogere totale 
factorproductiviteit te verklaren aan de hand van enkele determinanten die vanuit de literatuur 
worden aangereikt. Zo bleken institutionele kwaliteit en menselijk kapitaal beter ontwikkeld in 
Israël dan in de andere landen. Vanuit de endogene groeitheorie werden ook R&D-investeringen 
en productieve overheidsuitgaven aangewezen, hoewel de data hier minder strookte met de 
theoretische voorspellingen. 
 
De inflatie werd vanuit verschillende theoretische invalshoeken benaderd. Ten eerste werd de 
Phillips-curve gebruikt om de overwegende negatieve relatie tussen werkloosheid en inflatie te 
bespreken. Ook werden hier aanbodschokken zoals devaluaties en olieprijsstijgingen 
geïncorporeerd in het model. De inflatie was echter te hoog om enkel verklaard te kunnen worden 
door de Phillips-curve. De kwantiteitsvergelijking leerde ons dat ook hier inflatie een monetair 
probleem was. De overheid liet de centrale bank geld bij printen om haar budgettair tekort te 
kunnen bekostigen. Deze geldverruiming zorgde ervoor dat het Israëlisch prijspeil sterk toenam. 
Bovendien zagen we dat Israël eigenlijk weinig tot geen automatische stabilisatoren had om die 
inflatie af te remmen: zowel de lonen als het grootste deel van het vermogen was geïndexeerd. 
Enkel door een geloofwaardig stabilisatiebeleid in 1985 kon de inflatiespiraal een halt worden 
toegeroepen.  
 
Het verband tussen beide hoofdstukken werd tot nog toe zeer summier aangeraakt. Wanneer we 
nu vanuit een concluderend perspectief terugkijken op de aangereikte data, dan blijkt dat we de 
ontwikkeling van Israël ruwweg kunnen onderverdelen in drie periodes. Tot 1973 kende de 
Israëlische staat indrukwekkende groeicijfers. Tussen 1950 en 1973 werd er een gemiddelde groei 
van het reëel BBP per capita van 5,06 procent geboekt. Na de Yom Kippur oorlog en de daarmee 
samenhangende oliecrisis stokte de Israëlische economische machine. Het prijspeil kreeg een 
eerste opwaartse schok die niet werd tegengewerkt door automatische stabilisatoren, omdat de 
Israëlische economie haast volledig geïndexeerd was. De periode 1973 – 1985 kende een 
inflatiespiraal die trapsgewijs naar boven werd gestuwd door twee opeenvolgende oliecrisissen en 
een voornamelijk expansief beleid. Er was namelijk weinig politieke druk om de inflatie aan te 
pakken: het publiek voelde dankzij de geïndexeerde lonen en het geïndexeerd vermogen weinig 
van deze prijsstijgingen. De lopende rekening stond hoger op het politieke agenda, wat ervoor 
zorgde dat er aanhoudende devaluaties werden doorgevoerd. Dit voedde de prijsspiraal echter. In 
combinatie met een oplopende begrotingstekort omwille van het expansief beleid culmineerde dit 
in een inflatiepiek in 1984. Het gevaar voor hyperinflatie loerde en er werd eindelijk een strikt 
stabilisatiebeleid doorgevoerd. Wanneer we kijken naar de gemiddelde groei in deze periode was 
deze beduidend minder dan voordien of nadien. De reële kosten van inflatie hadden waarschijnlijk 
toch hun tol geëist: menukosten, shoe leather costs, onzekerheid en een financiële sector die een 
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groter deel van de economie absorbeerde hadden naar alle waarschijnlijkheid de economie 
aangetast. Bovendien was het gevolg van het stabilisatiebeleid een toegenomen werkloosheid.  
 
Daarna gooide de Israëlische overheid het echter over een andere boeg. Er werd via lagere 
belastingen een bedrijfsvriendelijk klimaat gecreëerd. De productieve overheidsuitgaven stegen 
sterk, terwijl de uitgaven voor defensie sterk daalden. Het overheidsapparaat werd afgebouwd en 
het budget gesaneerd. Tussen 1994 en 2012 groeide het reëel BBP per capita gemiddeld met 1,80 
procent, ondanks de economische crisis van 2009 en de negatieve impact van de tweede intifada 
op de Israëlische groeicijfers. Bovendien werd deze groei gecombineerd met een veel gezondere 
gemiddelde inflatie.  
 
Deze thesis is dus ingegaan op beide thema’s – inflatie en het groeivraagstuk. Ze werden hierboven 
afzonderlijk behandeld, maar waren eveneens intrinsiek verbonden te zijn met elkaar.  
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BIJLAGE 1 

De totale factorproductiviteit in tabellen 2.2 en 2.3 werden berekend vanuit de neoklassieke 
productiefunctie volgens volgende formule: 
 
ΔA/A = ΔY/Y - αΔK/K - βΔL/L     
 
Hierbij werden bij gebrek aan gegevens α = 1/3 en β = 2/3 (Heylen, 2004). Voor de groeicijfers van Y, 
K en L werden telkens eerst de absolute groottes bepaald van deze variabelen. Voor L en Y werd dit 
gedaan gebaseerd op gegevens van de Penn Tables en vanuit de volgende redenering: 
 
Rgdpwok = Y/L   waaruit volgt:  L = Rgdpch*POP *1000/Rgdpwok 
Rgdpch = Y/POP     Y = Rgdpch*POP*1000 
POP = bevolkingsgrootte (in duizendtallen)  
 
De kapitaalvoorraad is gebaseerd op het werk van Nehru en Dhareshwar (1993). Deze dataset gaat 
echter slechts van 1950 tot 1990. De kapitaalvoorraad na 1990 werd opgebouwd volgens de 
Perpetual Inventory Method (PIM) die stelt dat: 
 
Kt = Kt-1(1-δ) + It  
     
Hierbij is It de bruto vaste kapitaalvorming op tijdstip t en δ de depreciatievoet van het kapitaal. 
Gegevens over deze depreciatievoet ontbreken helaas. Ik kies voor δ=0.05, in navolging van 
Loenings onderzoek naar de totale factorproductiviteit in Guatemala. Hij stelt dat dit een eerder 
hoge waarde is in vergelijking met andere standaardwaardes, maar beargumenteert dat 
Guatemala een conflictueuze regio is waardoor meer kapitaal vernield wordt en een hogere 
depreciatievoet dus op zijn plaats is. Vanuit een gelijkaardige argumentatie voor de regio van het 
Midden-Oosten neem ik dan ook deze waarde over. Ik ben mij bewust van het feit dat eenzelfde 
depreciatievoet voor alle landen voor een vertekening van de data zorgt. Landspecifieke data werd 
helaas niet gevonden, waardoor ik mij genoodzaakt zie toch dergelijke veralgemeende waarde te 
gebruiken. De PIM geeft dan volgende berekeningswijze, waarbij de data voor I1991 tot I2010 is de 
bruto vaste kapitaalvorming volgens de Wereldbank.19  
 
K1991 = K1990(0.95) + I1991 
Van deze drie variabelen werden de groeiwaardes berekend en daarna werd de groei van de totale 
factorproductiviteit als volgt bepaald: 
 
ΔA/A = ΔY/Y - αΔK/K - βΔL/L     
 
De totale factorproductiviteit zelf werd bepaald volgens: 
 
At = Yt/(Kt

1/3Lt
2/3) 

 
 
 

                                                
19 World Bank, World Bank national accounts data, en OECD National Accounts data files, Code: NE.GDI.FTOT.CN 
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