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et is ontegensprekelijk dat Aliya een 
onderwerp is dat nog nooit zo intensief 
in Joodse gezinnen in West-Europa werd 
besproken. Iedereen kent wel iemand die 
naar Israël vertrokken is en niemand kent 

iemand die er zelf nog niet aan gedacht heeft. Israël 
is dan ook een onderwerp die niet enkel omwille van 
mogelijke oorlogen besproken wordt, maar ook het 
sociaal- en vooral economisch leven komt meer en 
meer ter sprake. Het feit dat het gevaar van terro-
risme in Europa even aanwezig is en dat sommigen 
naar Israël emigreren omwille van veiligheid is nieuw 
en verontrustend.
De economische situatie van Israël is voor velen veel 
actueler geworden en juist daarom is de publicatie 
van het Taub Center genaamd “2015: A Picture of the 
Country” een interessant en nuttig onderwerp. Deze 
studie gepubliceerd op 62 pagina’s schetst in grafieken 
de Israëlische economie. Het verslag schetst een eco-
nomie waar de huurprijzen aan het stijgen zijn, de inkom-
stenkloof verhoogt, de bureaucratie niet onder controle is en 
de belastingen vrij hoog zijn. Maar er is ook goed nieuws!
Hierbij de belangrijkste conclusies:
Israël heeft een inkomensverdeling zoals in de Verenigde Sta-
ten. In 2011 hebben vooral jongeren de befaamde Boulevard 
Rotschild bezet om te protesteren tegen de stijgende levens-
duurte. Israëli’s met de hoogste 10% inkomen verdienden bij-
na 5 keer meer dan diegenen met de laagste 10%. Het verslag 
vermeldt wel dat het verschil aan het verkleinen is en dit toont 
aan dat er een versterking is van de middenklasse, maar nog 
altijd in sterk onvoldoende mate.
Prijzen van voeding en huizen hebben ongekende hoogte-
punten bereikt. Dit is de reden waarom de nieuwe minister 
van financiën, Moshe Kahlon, de focus van zijn verkiezings-
campagne legde op de hervorming van de huizenwetgeving. 
De prijzen van immobiliën zijn met 60% gestegen in reële 
dollars sinds 2008 met een slechts beperktere lagere ver-
hoging van de huurprijzen. Het verslag zegt dat het 13 jaar 
neemt om een nieuw bouwproject te laten goedkeuren tegen 
enkele maanden in de Europese Unie.
In 2005, waren de voedselprijzen in Israël 16% goedkoper 
dan de gemiddelde in de OESO landen; maar in 2015 be-
droegen ze 19% hoger. Deze ommekeer maakt Israël één van 
de duurste landen. 
Alle Israëli’s, van de Haredim tot Israëlische Arabieren, geven 
meer uit dan ze verdienen. Het is een gewoonte in Israël om 
“negatief ” te leven. 
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Dit betekent dat hun bankrekening op negatief staat en dus 
leven ze op “geleend” geld. 
De Orthodoxe Israëli’s geven gemiddeld 33% meer uit dan 
hun inkomen. De Israëlische moslims geven 20% meer uit 
dan ze verdienen. Maar zelfs de niet-Haredim geven 4% meer 
uit dan ze zich kunnen veroorloven.
De Israëlische schaduweconomie is aanzienlijk en de schuld 
ligt bij hoge belastingen. 1/5 van de Israëlische economie 
wordt niet aangegeven aan de belastingen. De belastingen 
op kleine bedrijven zijn zo hoog dat ze gewoon niet anders 
kunnen dan een gedeelte van hun inkomen in het zwart te 
houden. Israël belast kleine bedrijven tegen 58%, 6% hoger 
dan het OECD gemiddelde.
Israël geeft veel uit aan opleiding, maar staat achter indien 
men concrete dollars per student telt. Bijna 11% van de over-
heidsuitgaven gaat naar onderwijs. Maar gezien in Israël pro-
centueel de kinderen een groter deel uitmaken van de bevol-
king, is dit nog altijd onvoldoende. De klaslokalen zitten vol. 
Waar in de OECD landen er gemiddeld 21 kinderen in een 
klaslokaal zitten, staat het Israëlische gemiddelde op 28.
Het goede nieuws is dat meer Israëlische studenten gaan naar 
de universiteit en veel minder vallen eruit. In Israël moeten 
alle studenten de “volwassenheidsexamen” afleggen om 
toegelaten te worden aan de universiteit. In 2007 slaagden 
46,3% in dit examen; in 2013, 53.4%. In internationale tests 
stijgt ook het aantal hoger begaafde Israëlische studenten. 
Ook het aantal zwakkere studenten vermindert. De intellec-
tuele toekomst van Israël ziet er dus goed uit. 

De volgende anekdote kan overal in Europa herkend worden. Twee Joden staan te spreken. Een derde komt 
langs, stopt en zegt: ik weet niet waarover jullie spreken, maar vertrekken moet men.
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