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De gepercipieerde consequenties
van de welvaartsstaat

Een multilevel, cross-nationale analyse van 25
Europese landen

Wim van Oorschot, Tim Reeskens en Bart Meuleman

De maatschappelijke gevolgen van de welvaartsstaat zijn voortdurend onderwerp in

het publieke debat. Critici verklaren dat de welvaartsstaat vooral onbedoelde econo-

mische en morele neveneffecten voortbrengt zonder dat de sociale doelstellingen

worden behaald. Hoe burgers de economische, morele en sociale gevolgen van de

welvaartsstaat zien is een belangrijk gegeven in de vraag naar zijn sociale legitimiteit.

Op basis van de vierde golf van het European Social Survey (2008) analyseren we hoe

de Europese burgers de gevolgen van de welvaartsstaat ervaren, of ze de gepercipi-

eerde positieve gevolgen hoger lijken in te schatten dan de negatieve. Vervolgens

gaan we na welke individuele determinanten en factoren op het landenniveau deze

percepties kunnen verklaren. De analyses tonen aan dat de gemiddelde Europeaan

meer oog heeft voor de positieve sociale dan voor de negatieve economische en mo-

rele consequenties. Bovendien worden deze percepties op het individuele niveau

vooral bepaald door gerelateerde culturele disposities, terwijl op het landenniveau

vooral de omvang van de welvaartsstaat een rol speelt.

Inleiding

De maatschappelijke gevolgen van de welvaartsstaat staan voortdurend centraal in

het publieke debat (Gough 2001). Volgens critici doet de welvaartsstaat meer slecht

dan goed, met als onbedoelde neveneffecten dat een scala aan uitkeringen enerzijds

de loonkosten doet toenemen terwijl de uitkeringen anderzijds de arbeidsmarkten te

rigide maken (Lindbeck 1995). Neoliberalen benadrukken dan weer eerder de onbe-

doelde morele consequenties door te stellen dat sociale bijstand de wil om te werken

doet afbrokkelen en de verantwoordelijkheidszin aantast (Murray 1984). Een vaak ge-

hoorde kritiek uit christen-democratische en cummunitaristische hoek is tevens dat de

welvaartsstaat informele zorg en sociale netwerken uitholt (Etzioni 1995). Opmerke-

lijk is echter dat in het publieke debat deze onbedoelde negatieve neveneffecten de

bovenhand hebben en er minder aandacht uitgaat naar de positieve gevolgen van de

welvaartsstaat, namelijk dat deze armoede bestrijdt en sociale onrust tegengaat.1
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In deze bijdrage gaan we na hoe de bevolking van Europese staten de gevolgen van

de welvaartsstaat percipiëert.2 We kunnen ervan uitgaan dat de legitimiteit van de

Europese welvaartsstaten op de helling zou staan wanneer burgers enkel oog hebben

voor de negatieve onbedoelde neveneffecten van de welvaartsstaat zonder aandacht

te schenken aan de positieve consequenties. In de empirische literatuur over de legi-

timiteit van de welvaartsstaat is er tot dusver echter weinig aandacht besteed aan

dergelijke percepties over de consequenties van de welvaartsstaat. De beschikbare

studies leveren bovendien slechts beperkte en gefragmenteerde inzichten. Vorig on-

derzoek toonde bijvoorbeeld aan dat 34 percent van de Canadezen (Gidengil et al.

2003) en 44 percent van de Britten (Bryson 1997) akkoord gaan met het libertaire

standpunt dat mensen minder geneigd zijn om voor zichzelf te zorgen door de in-

vloed van de welvaartsstaat. Sihvo en Uusitalo (1995) hebben de factoren onderzocht

die opvattingen van Finnen over de consequenties verklaren. Ze stellen vast dat vooral

de ouderen, rijken, rechtsen en personen hoog op de sociale ladder vaker van mening

zijn dat de sociale zekerheid en diensten van de welvaartsstaat mensen passief heb-

ben gemaakt en hun zin voor initiatief hebben beknot.

Er is slechts één studie, uitgevoerd in Nederland (Van Oorschot 2010), die systema-

tisch onderzoek heeft gedaan naar een reeks gepercipieerde positieve en negatieve

gevolgen van de welvaartsstaat. Uit dit onderzoek blijkt dat deze percepties uiteen-

vallen in drie dimensies, namelijk negatieve economische, negatieve morele en posi-

tieve sociale gevolgen. Ongeveer tweederde van de Nederlandse bevolking heeft

meer aandacht voor de positieve dan voor de negatieve gevolgen. Deze studie verdui-

delijkt eveneens dat deze opvattingen sterker worden beïnvloed door culturele dispo-

sities dan door sociaal-economische positie. Echter, mogelijk zijn deze bevindingen ty-

pisch voor Nederland en kan de uitgebreide en genereuze welvaartsstaat deze hoge

mate van populariteit verklaren.

Dit hoofdstuk draagt bij aan de literatuur door opvattingen over de consequenties

van de welvaartsstaat vanuit een comparatief perspectief te bekijken. Hiervoor maken

we gebruik van gegevens uit het European Social Survey (ESS) 2008, dat items bevat

over individuele percepties over een aantal mogelijke gevolgen van de welvaartsstaat

op de economie, de individuele moraliteit en het sociale leven. Deze gegevens stellen

ons in staat om na te gaan of, en in welke mate, deze percepties inderdaad verschillen

per land. De vragen die we empirisch zullen beantwoorden zijn de volgende. (1) Hoe

zien de Europeanen de positieve en negatieve gevolgen van de welvaartsstaat waarin

zij leven? (2) Wat zijn de structurele en culturele kenmerken van individuen die hun

perceptie van de gevolgen bepalen? (3) Welke nationale contextkenmerken zijn van

invloed in het bepalen van deze percepties tegenover de welvaartsstaat?

Alvorens een antwoord te geven op deze vragen, bespreken we eerst de hypothe-

sen over de individuele en contextuele effecten op gepercipieerde consequenties van

de welvaartsstaat, en staan we stil bij de gebruikte data en methodologie.
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Individuele en contextuele verklaringen voor gepercipieerde
consequenties van de welvaartsstaat

Verklaringen op het individuele niveau
In studies over de legitimiteit van de welvaarsstaat wordt steevast vertrokken van de

assumptie dat percepties beïnvloed worden door twee factoren op individueel niveau,

nl. eigenbelang en gerelateerde culturele disposities (bijv. Kangas 1997, Blekesaune &

Quadagno 2003, Svallfors 2004, Van Oorschot 2002).

Volgens de these van het eigenbelang gaan individuen die materiële voordelen

hebben bij de welvaartsstaat deze institutie ook positiever beoordelen (Kangas 1997,

Svallfors 2004). Deze these voorspelt dus dat positieve percepties van de sociale ge-

volgen van de welvaartsstaat wijder verspreid zijn onder sociale categorieën die er

sterk van afhangen zoals vrouwen, ouderen, lagere inkomensgroepen, mensen met

een lager opleidingsniveau, werknemers in de publieke sector, de (voorheen) werklo-

zen en uitkeringstrekkers. Eveneens zou men verwachten dat deze categorieën min-

der overtuigd zijn van eventuele negatieve economische en morele repercussies.

De these van gerelateerde culturele disposities stelt dat relevante individuele waar-

den, houdingen en overtuigingen bepalend zijn voor de percepties van de consequen-

ties van de welvaartsstaat. Ten eerste hebben verschillende studies aangetoond dat

mensen met een linkse politieke oriëntatie positiever staan tegenover allerhande as-

pecten van de welvaartsstaat (Meier Jaeger 2006, Papadakis & Bean 1993, zie ook:

Sihvo en Uusitalo 1995, Van Oorschot 2010). Sinds de studie van Lipset (1959) over

waarden bij verschillende sociale klassen weten we echter dat het links-rechtsonder-

scheid ontrafeld kan worden in twee ongerelateerde ideologische domeinen: een eco-

nomische dimensie met opinies over gelijkheid, en een culturele en morele dimensie

met voorkeuren voor individuele vrijheid versus autoriteit (zie Houtman 2003). We

kunnen aannemen dat egalitaire ingestelde personen minder kritisch zijn over de eco-

nomische gevolgen en meer positief over de sociale consequenties, terwijl autoritaire

personen meer bezorgd zijn over morele consequenties.

Een tweede groep van gerelateerde disposities bestaat uit algemene opvattingen

over de welvaartsstaat, haar instellingen en begunstigden. Personen die meer verant-

woordelijkheid van de overheid wensen (‘bereik’ van de overheid) en/of de voorkeur

geven aan hogere overheidsuitgaven op het vlak van sociale welvaart (‘mate’ van de

overheid, zie Roller 1995) zullen naar verwachting minder kritische standpunten inne-

men over mogelijke morele en economische gevolgen van de verzorgingsstaat, alsook

meer oog hebben voor de positieve sociale consequenties.3 Ook veronderstellen we

dat politiek vertrouwen leidt tot meer positieve evaluaties (hoewel vorig empirisch

onderzoek betreffende deze hypothese niet altijd consistent is; zie Edlund 2006).

Wanneer men negatief gekleurde opvattingen heeft over de begunstigden van de

welvaartsstaat, en van oordeel is dat deze personen welvaartssteun niet verdienen,

zal men waarschijnlijk meer oog hebben voor de negatieve gevolgen van de wel-

vaartsstaat (Van Oorschot 2006). Tenslotte is het aannemelijk dat personen met een

pessimistische evaluatie van de huidige socio-economische situatie van hun land en de

mensen die een hogere welvaartslast zien (zoals hogere werkloosheidsratio’s en ar-
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moede) zich meer zorgen maken over de negatieve economische gevolgen van een

uitgebreide welvaartsstaat.

Religieus geïnspireerde standpunten vormen een derde groep potentieel relevante

culturele disposities. De christen-democratische en communitaristische kritiek indach-

tig verwachten we dat religieuze mensen meer negatieve morele consequenties van

de welvaartsstaat zien. En we verwachten dat de scepsis over morele gevolgen van de

welvaartsstaat het grootst is onder protestanten. Uit historische analyses van de ont-

wikkeling van Europese verzorgingsstaten blijkt namelijk dat deze groep steeds kriti-

scher is geweest dan andere (Manow 2002; Kahl 2005).

Verklaringen op nationaal niveau: instituties, structuur en cultuur
Onze vergelijkende studie maakt het mogelijk om verder te gaan dan louter indivi-

duele verklaringen door te onderzoeken of opvattingen over de gevolgen van de wel-

vaartsstaat ook worden beïnvloed door landenkenmerken. Aangezien dit de eerste

studie is die dit systematisch onderzoekt, is er geen uitgebreide literatuur om op terug

te vallen. Echter, analoog aan de hypothesen op het individuele niveau nemen we aan

dat, naast de institutionele kenmerken van de welvaartsstaat, ook structurele en cul-

turele contextvariabelen relevant zijn voor het verklaren van percepties over wel-

vaartsstaatconsequenties.

De mate van sociale uitgaven kan beschouwd worden als een cruciale institutionele

indicator voor de welvaartsstaat. In een genereuze welvaartsstaat, waar een groot

deel van het nationaal inkomen besteed wordt aan het algemene welzijn met de

daarbij behorende hoge belastingtarieven en uitkeringen, verwachten we dat burgers

zich sterker bewust zijn van zowel de positieve als de negatieve gevolgen van de wel-

vaartsstaat. Als landen veel besteden aan het algemene welzijn, de bestrijding van

armoede en ongelijkheid, dan verwachten we dat dit leidt tot een sterkere perceptie

van de positieve sociale gevolgen daarvan. Tegelijkertijd zijn in gulle welvaartsstaten

uitkeringen vaak hoger en diensten uitgebreider, waardoor we verwachten dat er kri-

tische opvattingen heersen over ongewenste economische neveneffecten en de erosie

van arbeidsethos en zelfredzaamheid.

De structurele landenindicatoren hebben betrekking op politieke en economische

kenmerken alsook de wijze waarop rijkdom verdeeld is tussen burgers onderling.

Voor diverse kenmerken kunnen echter tegenstrijdige hypothesen worden geformu-

leerd. In welvarende economieën zijn negatieve percepties over economische gevol-

gen van de welvaartsstaat naar verwachting minder wijdverspreid, omdat mensen

kunnen waarnemen dat er een budgettaire buffer is tegen zulke gevolgen. Anderzijds

is het eveneens mogelijk dat mensen in welvarende landen economisch minder onze-

ker zijn en dat ze een kleiner risico ervaren voor het verliezen van hun economische

welvaart en werkgelegenheid. Ook met betrekking tot armoede kunnen we tegen-

strijdige verwachtingen formuleren. In landen met veel armoede kan de perceptie le-

ven dat de welvaartsstaat noodzakelijke economische investeringen in de weg staat,

wat gepaard kan gaan met een kritischere visie ten aanzien van negatieve economi-

sche gevolgen. Anderzijds kan in arme landen de welvaartsstaat gezien worden als

een stimulans voor algemene consumptie. Voor de sociale gevolgen veronderstellen
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we dus dat mensen in landen die beter presteren op sociaal-economische indicatoren

meer de neiging hebben zich bewust te zijn van de positieve sociale gevolgen die wel-

vaartsstaten kunnen genereren.

Onze culturele contextvariabelen verwijzen naar waarden en morele overtuigingen

die – tot op zekere hoogte – gedeeld worden in een land. Het theoretische argument

dat deze aanpak onderbouwt is gegeven door Huckfeldt (1986, p.13) die contexteffec-

ten heeft gedefinieerd als “instances in which individual behaviour is affected by the

presence of a societal property in a population regardless of whether the individual

possesses the property in question”. De data die we ter beschikking hebben stellen

ons in staat om de contextuele effecten na te gaan van de geaggregeerde culturele

variabelen die we onderscheiden van dezelfde waarden op het individuele niveau. Zo

verwachten we dat in meer egalitaire landen (in de zin van veel steun voor een breed

palet van maatregelen alsook de mate waarin publieke middelen naar de welvaarts-

staat moeten gaan) de positieve sociale gevolgen van de verzorgingsstaat een ster-

kere nadruk krijgen in het publieke debat. Individuele percepties worden dan beïn-

vloed door de heersende publieke opinie. Analoog verwachten we dat de perceptie

van negatieve morele gevolgen meer aanwezig is in landen waarin de bevolking vrij

sterk autoritaire waarden aanhangt, erg kerks is, waar meer negatieve beelden van

uitkeringsontvangers gedeeld worden, en een hogere druk op de welvaartsstaat

wordt ervaren.

Data en methodologie

In deze bijdrage gebruiken we data van de European Social Survey (ESS ronde 4) om

de geformuleerde hypothesen te testen. Deze survey werd in 2008-2009 uitgevoerd in

31 landen. In onze analyses houden we 25 landen over, wat neerkomt op 48.141 res-

pondenten.4 De onderzochte landen zijn: België (BE), Bulgarije (BG), Zwitserland (CH),

Cyprus (CY), Tsjechië (CZ), Duitsland (DE), Denemarken (DK), Estland (EE), Spanje (ES),

Finland (FI), Frankrijk (FR), Griekenland (GR), Kroatië (HR), Hongarije (HU), Letland

(LV), Nederland (NL), Noorwegen (NO), Polen (PL), Portugal (PT), Roemenië (RO), Zwe-

den (SE), Slovenië (SI), Slowakije (SK), Turkije (TR) en het Verenigd Koninkrijk (UK).

Voor elk van deze landen zijn ongeveer 1.500 toevallig geselecteerde respondenten

van 16 jaar en ouder geïnterviewd.

Afhankelijke variabelen
De afhankelijke variabelen hebben betrekking op drie verschillende percepties over

mogelijke gevolgen van de welvaartsstaat, namelijk de economische, sociale en more-

le consequenties. Respondenten werd een schaal aangeboden met acht5 Likert-items

die verschillende mogelijke gevolgen weergaven. Zoals de formulering van de items

duidelijk maakt (zie tabel 1), weerspiegelt de sociale dimensie (D22, D23, D26) posi-

tieve gevolgen van de welvaartsstaat, terwijl de economische (D21, D25) en morele

(D27, D28, D29) items negatieve gevolgen weergeven. Confirmatorische factoranalyse

(CFA) op de gehele dataset heeft aangetoond dat de acht items voldoende betrouw-

baar zijn en valide metingen van de drie dimensies weergeven. Aangezien de voorge-
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stelde schalen vatbaar zijn voor ‘acquiescence bias’ (Billiet & McClendon 2000) is een

bijkomende stijlfactor toegevoegd. Corrigeren voor deze vertekening is belangrijk in

deze studie, aangezien de groep van de respondenten die het eens is met alle items

kunstmatig positieve correlaties produceert tussen de positieve sociale gevolgen ener-

zijds, en negatieve morele en economische gevolgen anderzijds. Bijkomende meer-

voudige groepenanalyses heeft aangetoond dat de metingen voldoende equivalent

zijn voor vergelijkend onderzoek over landen heen (Steenkamp & Baumgartner

1998).6 In de beschrijvende analyses worden de somschalen geanalyseerd om de oor-

spronkelijke schaalgrootte zoveel mogelijk in ere te houden; in de multilevel analyses

maken we gebruik van latente factorscores die gecontroleerd zijn voor ‘acquiescence

bias’.

We zien in tabel 1 dat Europeanen in het algemeen vrij sterk overtuigd zijn van

de positieve sociale gevolgen van de welvaartsstaat. Tussen 49 en 56% van de respon-

denten zijn het er (helemaal) mee eens dat de welvaartsstaat armoede voorkomt,

Tabel 1 Vraagverwoording, percentage instemmenden, en gestandaardiseerde
factorladingen voor de items aangaande de gepercipieerde gevolgen van de
welvaartsstaat

Item in ESS In hoeverre bent u het oneens (1) of eens (5)

dat sociale voorzieningen in Nederland …

%

(helemaal)

eens

Factorladingen

Factor 1:

Econom

Factor 2:

Moraal

Factor 3:

Sociaal

D21 ... een te zware last zijn voor de economie? 36,4 0,659 – –

D22 ... grootschalige armoede voorkomt? 55,9 – – 0,666

D23 ... leiden tot een meer gelijke samenleving? 49,4 – – 0,770

D25 ... bedrijven te veel kosten aan belastingen en premies? 41,4 0,627 – –

D26 ... het gemakkelijker maken om werk en gezin te combineren? 52,6 – – 0,575

D27 ... mensen lui maken? 39,2 – 0,710 –

D28 ... mensen minder bereid maken om voor elkaar te zorgen? 36,3 – 0,837 –

D29 ... ertoe leiden dat mensen zich minder verantwoordelijk

voelen voor zichzelf en hun gezin?

30,9 – 0,815 –

Noot: De fitindicatoren van het CFA-model (inclusief een stijlfactor om te controleren op acquiescence bias): CFI = 0,982;

RMSEA = 0,035; SRMR = 0,020

Tabel 2 Descriptieve gegevens en frequenties van, en correlaties tussen de
gepercipieerde economische, morele en sociale consequenties

Descriptieve gegevensa Correlatiesb

N Gemidd StAfw Moraal Sociaal

Negatieve economische consequenties 46.189 3,07 0,91 0,684 -0,048

Negatieve morele consequenties 47.274 2,94 0,96 -0,054

Positieve sociale consequenties 47.204 3,33 0,81

a Gebaseerd op de somschalen. b Berekend op de latente factoren vrij van acquiescence bias.
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gelijkheid creëert, en de combinatie tussen werk en gezin gemakkelijker maakt. Per-

cepties over de negatieve economische en morele gevolgen zijn een stuk minder uit-

gesproken. Het aandeel van de Europeanen dat dergelijke negatieve gevolgen perci-

pieert varieert tussen 31 en 41%. Voor de meeste Europeanen compenseren positieve

sociale aspecten de negatieve economische en morele gevolgen ruimschoots. Dit is

een opmerkelijke uitkomst gezien het gegeven dat doorgaans de negatieve gevolgen

van de welvaartsstaat de beeldvorming door de media en publieke debatten domine-

ren.

Tabel 2 toont ook sterke positieve correlatie (0,68) tussen de waargenomen nega-

tieve economische en morele consequenties,7 wat betekent dat mensen die denken

dat de welvaartsstaat een last is voor de economie en het bedrijfsleven ook de neiging

hebben te denken dat het mensen lui en minder zorgzaammaakt. Zoals verwacht zien

we ook een negatief verband tussen positieve sociale gevolgen enerzijds, en nega-

tieve economische en morele consequenties anderzijds. Het feit dat de correlatie

zwak is toont evenwel aan dat aandacht voor de positieve sociale gevolgen niet blind

maakt voor eventuele negatieve neveneffecten van de welvaartsstaat.

Onafhankelijke variabelen op het respondentenniveau
De volgende structurele kenmerken typeren een mogelijk zelfbelang in sociale voor-

zieningen: leeftijd (per tien jaren), geslacht (mannelijk als referentie), opleidingsni-

veau (geen of lager onderwijs (referentie); lager secundair, hoger secundair, hoger on-

derwijs). Arbeidsmarktstatus en de sector van tewerkstelling worden gecombineerd in

een enkele variabele met de volgende categorieën: werknemer in de private sector

(referentie); werknemer in de publieke sector; andere tewerkstelling (vooral zelfstan-

digen); werkloos; student; gepensioneerd; andere. Een extra dummy variabele geeft

aan of men eerder werkloos is geweest gedurende een periode van minstens drie

maanden. De financiële situatie wordt geoperationaliseerd door de individuele beoor-

deling of men het moeilijk vindt om comfortabel te leven op het huidige inkomen.8

Een laatste structurele variabele heeft betrekking of iemands belangrijkste bron van

inkomen bestaat uit sociale uitkeringen.

Een tweede reeks variabelen heeft betrekking op gerelateerde culturele disposities.

Verschillende opvattingen zijn geoperationaliseerd als somschalen op basis van ver-

schillende items. Opvattingen over economische (on)gelijkheid (gelijkheidsprincipe)

worden gemeten op basis van drie items waarin gevraagd wordt of respondenten in-

komensongelijkheid beschouwen als onwenselijk voor de samenleving. ‘Autorita-

risme’ is geoperationaliseerd als een combinatie van voorkeuren voor autoritaire on-

derwijsstijlen en hardere straffen voor degenen die de wet overtreden. ‘Bereik van de

overheid’ geeft voorkeuren weer voor overheidsingrijpen in diverse domeinen, zoals

gezondheidszorg, en de verantwoordelijkheid voor het voorzien van een redelijke le-

vensstandaard voor ouderen en werklozen. ‘Politiek vertrouwen’ is een schaal die het

vertrouwen in het parlement, politici en politieke partijen meet. De variabele ‘ervaren

druk op de welvaartsstaat’ verwijst naar individuele opinies over omvang van verschil-

lende sociale problemen, zoals werkloosheid en armoede. De variabele ‘negatieve

houding ten opzichte van uitkeringstrekkenden’, ten slotte, is geoperationaliseerd
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aan de hand van de inspanningen die werklozen doen om een baan te vinden, mis-

bruik van uitkeringen, en ziekteverzuim. Exacte vraagformuleringen en de resultaten

van factoranalyses staan samengevat in Appendix tabel A1.

Andere opinies zijn geoperationaliseerd als single-item-variabelen. ‘Mate van over-

heidsingrijpen’ wordt gemeten door een enkel item refererend naar voorkeur voor

belastingverhoging en meer sociale uitgaven versus belastingverlagingen en minder

genereuze sociale uitkeringen. Politieke links-rechtsoriëntatie is opgedeeld in vier ca-

tegorieën, namelijk een linkse (referentie), midden en rechtse opstelling. Om met de

hoge item-non-respons rekening te houden werd een bijkomende categorie voor ont-

brekende informatie gecreëerd. ‘Tevredenheid over de nationale economie’ varieert

van 0 (zeer ontevreden) tot 10 (zeer tevreden). Voor religiositeit zijn twee indicatoren

gebruikt, namelijk deelname aan religieuze erediensten (van 1: elke dag tot 7: nooit)

en religieuze denominatie. Deze laatste variabele maakt een onderscheid tussen

rooms-katholiek (referentie), protestants, orthodox, andere denominatie, en geen de-

nominatie.

Onafhankelijke variabelen op het landenniveau
De institutionele indicator aangaande de sociale uitgaven per hoofd van de bevolking

evenals andere structurele variabelen op het nationale niveau zijn afkomstig van Eu-

rostat voor het ESS jaar 2008 of dichtstbijzijnde (Eurostat 2010). De toestand van de

nationale economie is geoperationaliseerd door het bbp per hoofd van de bevolking

(rekening houdend met verschillen in koopkracht) alsook de groei in bbp per capita.

Langdurige werkloosheid wordt gebruikt als indicator voor de arbeidsmarktmalaise.

Voor inkomensongelijkheid is de S80/S20-ratio, die de verhouding weergeeft tussen

het hoogste inkomenskwintiel en het laagste inkomenskwintiel, gebruikt. Armoede

wordt gemeten als het percentage van de bevolking onder de 60 procent van het

equivalent mediaan inkomen (na sociale uitkeringen).

Als culturele contextvariabelen zijn relevante individuele attitudes uit het ESS geag-

gregeerd op het nationale niveau, zodat we een beeld hebben van de mate waarin de

bevolking van een land gemiddeld genomen (1) het principe van gelijkheid onder-

schrijft, (2) autoritair ingesteld is, (3) er negatieve houdingen tegenover welvaarts-

staatbegunstigden op nahoudt, (4) een hoog niveau van druk op de welvaartsstaat

percipieert, (5) de voorkeur geeft aan overheidsingrijpen in een breed scala van do-

meinen (bereik van overheid) (6) voorstander is van hogere belastingen om aan socia-

le voorzieningen tegemoet te komen (mate van de overheid), en (7) deelneemt aan

religieuze erediensten. De dominante religieuze denominatie in het land is overgeno-

men uit de Democracy Crossnational Data (Norris 2009).

Methodologie
De verwachting dat de individuele percepties over de consequenties van de welvaarts-

staat worden verklaard door verklaringen op het individuele en nationaal niveau ver-

eist het gebruik van multilevel regressieanalyse (Hox 2010). Deze techniek houdt reke-

ning met de geclusterde aard van de ESS data – een steekproef van individuen in

verschillende landen – en maakt het mogelijk effecten van nationale kenmerken op
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individuele afhankelijke variabelen te schatten. Om vergelijkingen tussen modellen

mogelijk te maken zijn waarnemingen met ontbrekende informatie listwise gedelete

uit de multilevel analyse (ze zijn opgenomen voor de cross-nationale beschrijvende

resultaten), waardoor we 38.253 respondenten overhouden in de steekproef in 24 lan-

den.9

In de analyses gaan we als volgt te werk. In de eerste beschrijvende sectie introduce-

ren we de afhankelijke variabelen. Ten tweede staan we stil bij de respondentenken-

merken ter verklaring van percepties van consequenties van de welvaartsstaat, waar-

bij we een onderscheid maken tussen structurele determinanten en culturele

disposities. Ten derde voegen we variabelen op landenniveau toe aan het individuele

verklaringsmodel.

Resultaten

Verdeling van de gepercipieerde welvaartsstaatconsequenties
Figuur 1 geeft de verdeling van de afhankelijke variabelen in de ESS-landen. In 22 van

de 25 landen ligt de gemiddelde score op gepercipieerde sociale consequenties boven

het middenpunt van de schaal (namelijk 3). Percepties van de negatieve economische

en morele gevolgen zijn minder sterk: gemiddelden boven het schaalmidden zijn

slechts te vinden in respectievelijk 12 en 9 landen. Dat positieve percepties de boven-

hand halen wordt ook weerspiegeld in de balansvariabele (dit is de score op positieve

sociale consequenties min het gemiddelde van de negatieve en economsiche gevol-

gen). Uitgezonderd in drie landen is deze balansvariabele positief, wat erop wijst dat

sociale consequenties van de welvaartsstaat in de pubieke perceptie sterker doorwe-

gen dan negatieve gevolgen. Een sterk positieve balans (groter dan ,5) vinden we niet

enkel terug in de Scandinavische landen en Nederland, die alle worden gekenmerkt

door een omvangrijke welvaartsstaat, maar verrassend genoeg ook in Cyprus, Grie-

kenland en Estland. De reden waarom ook deze minder ontwikkelde welvaartsstaten

hoog scoren is dat de bevolking van deze landen de morele consequenties van de wel-

vaartsstaat lager inschatten dan de meer ontwikkelde landen. Een kleinere positieve

balans (,25 of minder) is terug te vinden in de minder ontwikkelde welvaartsstaten

van Centraal- en Oost-Europa (Bulgarije, Tsjechië, Kroatië, Polen, Roemenië, Slovenië).

Ook in Frankrijk, waar de drie schalen net boven het gemiddelde scoren, is de balans

positief maar eerder klein. In twee landen, namelijk het Verenigd Koninkrijk en Slo-

wakije, wegen de positieve sociale gevolgen niet op tegen de negatieve (met balans-

scores van -,06 en -,10 respectievelijk). Ten slotte wijkt Hongarije sterk af van de alge-

mene Europese trend, met zijn negatieve saldo van 1 schaalpunt. Deze score is het

resultaat van een bevolking die vooral oog heeft voor de negatieve economische en

morele sociale gevolgen, in combinatie met de laagste perceptie van de positieve so-

ciale gevolgen van alle landen in het onderzoek. De ranglijst van deze landen geeft

geen duidelijke weerspiegeling van zogenaamde welvaartsstaatregimes (Esping-An-

dersen 1990) of ‘families of nations’ (Castels 1993). Het enige consistente patroon lijkt

dat de Scandinavische sociaal-democratische welvaartsstaten de neiging hebben om

samen te clusteren in een groep met een sterk positief saldo.
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Figuur 1 Verdeling van de gepercipieerde welvaartsstaatconsequenties

Determinanten van het individuele niveau
De determinanten op individueel niveau worden geanalyseerd in twee stappen. In

model 1 schatten we effecten van de structurele kenmerken op individueel niveau.

Aan dit model worden in de tweede stap culturele disposities toegevoegd (model 2 –

zie tabel 3). In onze bespreking zullen we ons voornamelijk concentreren op de bevin-

dingen uit model 2, en verwijzen we naar bevindingen uit model 1 indien nodig. Om-

dat Hongarije, zoals boven bleek, een sterke uitzonderingspositie inneemt en dus de

algemene trend beinvloedt, is dit land buiten de verdere analyses gehouden.

Alvorens we de effecten van de individuele determinanten bespreken is het nood-

zakelijk om stil te staan bij drie opmerkelijke vaststellingen. Ten eerste blijkt uit de

verklaarde variantie (R²) van modellen 1 en 2 dat de gepercipieerde consequenties

van de welvaartsstaat sterker beïnvloed worden door culturele disposities dan door

de sociaal-structurele posities van individuen. Voor diverse structurele posities (zoals

werkloos zijn) verdwijnen de effecten of vervagen ze wanneer er wordt gecontroleerd

voor gerelateerde opvattingen. Ten tweede blijkt dat de verklaringsmodellen bedui-

dend beter in staat zijn om de gepercipieerde negatieve economische en morele con-

sequenties te verklaren (R² van 24% en 23% respectievelijk) dan de gepercipieerde

positieve sociale gevolgen (R² van 9%). Ten derde, de sterke positieve correlatie

(0,684) tussen de gepercipieerde negatieve economische en morele consequenties

(eerder weergegeven in tabel 2) uit zich ook in een vergelijkbare determinantenstruc-

tuur (zie tabel 3). Herhaaldelijk vinden we dat variabelen die op theoretische gronden

verwacht werden een verklaring te bieden voor percepties van de economische gevol-

gen ook gerelateerd zijn aan de morele dimensie en vice versa. Aangezien de patro-

nen gelijkaardig zijn, hebben we de bespreking van de percepties van de negatieve
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economische en morele consequenties gecombineerd. Nadat we eerst de effecten op

de perceptie van de negatieve gevolgen bespreken, staan we daarna stil bij de deter-

minanten van gepercipieerde positieve sociale gevolgen.

Individuele determinanten van de percepties van negatieve consequenties
Hoewel de variabelen die eigenbelang uitdrukken globaal genomen geen overweldi-

gende invloed uitoefenen op percepties dat de welvaartsstaat negatieve consequen-

ties heeft, vinden we toch verschillende significante effecten terug. Leeftijd heeft een

positief effect, wat betekent dat ouderen vaker de opvatting hebben dat de verzor-

gingsstaat de economie schaadt en mensen lui en minder zorgzaam maakt. Vrouwen

zijn minder bezorgd over de mogelijke negatieve gevolgen dan mannen (maar dit

effect verdwijnt wanneer gecontroleerd wordt voor gerelateerde culturele disposites).

Opleidingsniveau heeft een lineare impact: de hoger opgeleiden zijn minder negatief,

hoewel dit effect gereduceerd wordt na de invoering van relevante opvattingen.

Werkloos zijn op het moment van bevraging, of werkloos zijn geweest in het verle-

den, leidt tot minder kritische percepties over de negatieve gevolgen van de wel-

vaartsstaat. Personen behorend tot de categorie ‘andere tewerkstelling’ (voornamelijk

zelfstandigen) zijn kritischer over de negatieve consequenties dan werknemers in de

particuliere sector. Studenten hebben minder negatieve houdingen tegenover de wel-

vaartsstaat. Ook deze effecten van de individuele tewerkstellingsstatus worden sterk

afgezwakt na controle voor gerelateerde culturele disposities. Subjectief inkomen be-

invloedt de negatieve percepties nauwelijks. De bron van deze inkomsten is echter

wel relevant: mensen wier inkomen vooral bestaat uit sociale uitkeringen zijn minder

bezorgd over de mogelijk negatieve impact van de welvaartsstaat op de economie en

op de individuele moraal. Samenvattend, structurele indicatoren die duiden op mate-

riële belangen bij de welvaartsstaat blijken eerder een indirect dan een direct effect te

vertonen op percepties van negatieve economische en morele consequenties. De ten-

dens is dat vooral mensen met een hogere opleiding en mensen met persoonlijke er-

varing met welvaartsstaatsteun minder negatieve repercussies zien.

Wanneer we kijken naar de invloed van overtuigingen en houdingen, blijkt dat de

meeste van deze kenmerken de verwachte relatie met de vermeende negatieve ge-

volgen vertonen. Zoals verwacht staan rechts geöriënteerde respondenten negatiever

tegenover de manier waarop de verzorgingsstaat invloed uitoefent op de economie

en de moraal. Ook wanneer we deze links-rechts opstelling opdelen in een economi-

sche (egalitarisme) en morele (autoritarisme) component worden de hypothesen be-

vestigd. Respondenten die instemmen met het beginsel van gelijkheid percipiëren

minder negatieve economische consequenties, terwijl mensen met autoritaire ideeën

er sterker van overtuigd zijn dat de verzorgingsstaat schadelijk is voor de individuele

moraal. Er is echter ook bewijs voor spill-over-effecten: egalitarisme zwakt de nega-

tieve percepties van morele consequenties af, terwijl autoritarisme de bezorgdheid

over de economische neveneffecten verhoogt.

Zowel het geprefereerde bereik als de geprefereerde mate van overheidsingrijpen

heeft een effect dat in de lijn van de hypothesen ligt. Respondenten die van hun rege-

ringen verwachten dat ze voorzien in individueel welzijn zijn ook minder negatief
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over de economische en morele consequenties van de welvaartsstaat. Een hoge mate

van politiek vertrouwen leidt tot minder sterke percepties van morele consequenties,

maar staat los van gepercipieerde economische gevolgen. Terwijl we een negatief ef-

fect verwachtten tussen tevreden zijn met de staat van de economie en het waarne-

men van negatieve economische consequenties, is er geen significant verband aanwe-

zig. Ervaring van druk op de welvaartsstaat – dat wil zeggen het idee dat grote delen

van de bevolking worden geconfronteerd met sociale problemen – leidt tot sterkere

percepties dat de welvaartsstaat de nationale economie onder druk zet en de indivi-

duele moraal aantast. Negatieve opvattingen over de bijstandstrekkers hebben een

zeer sterk effect op percepties van economische en morele gevolgen, in de zin dat

individuele opinies dat mensen misbruik maken van de verzorgingsstaat leidt tot per-

cepties dat de welvaartsstaat mensen lui en minder zorgzaam maakt en de economi-

sche groei belemmert.

Kijken we naar de effecten van religieuze opvattingen, dan blijkt dat de kerkprak-

tijk enkel relevant is ter verklaring van de percepties van de morele gevolgen van de

welvaartsstaat: frequente kerkgangers zijn er vaker van overtuigd dat de verzorgings-

staat mensen minder zorgzaam en luier maakt. In sommige denomaties zijn deze ne-

gatieve percepties sterker uitgekristalliseerd: in vergelijking met rooms-katholieken

staan oosters-orthodoxe gelovigen en mensen zonder denominatie minder negatief

tegenover de economische en morele consequenties. Tegen de verwachting in vinden

we dat protestanten niet kritischer zijn over morele en economische gevolgen dan

katholieken.

Dus een individu dat bezorgd is om negatieve economische en morele gevolgen van

de welvaartsstaat is vooral iemand met een rechtse politieke oriëntatie, met een niet-

egalitaire en autoritaire houding, die vaker naar de kerk gaat, die een voorkeur heeft

voor een kleine overheid, en die een sterk negatief beeld heeft van de groep van

steuntrekkers. Dit kan kort worden samengevat als het beeld van een persoon met

een ‘conservatieve’ kijk op de samenleving.

Individuele determinanten van de percepties van positieve consequenties
Wat betreft de verklaring van de positieve sociale consequenties blijkt dat slechts drie

variabelen die op zelfbelang duiden relevant zijn, onder controle van gerelateerde

culturele disposities. Twee zijn gerelateerd aan het inkomen: afhankelijk zijn van soci-

ale uitkeringen, maar ook een lager subjectief inkomen leiden tot sterkere percepties

van de positieve sociale gevolgen van de welvaartsstaat. Een derde factor is tewerk-

stellingsstatuut: studenten zijn iets positiever over de sociale gevolgen in vergelijking

met werknemers in de particuliere sector en andere groepen. We kunnen dit effect

verklaren inzoverre dat student zijn kan worden beschouwd als een positie die goed

is ingebed in de structuur van sociale voorzieningen.

Wat de culturele disposities betreft zien we dat respondenten met een rechtse ori-

entatie iets minder positief zijn in hun perceptie van de sociale gevolgen. Politieke

oriëntatie heeft echter een geringere invloed op percepties van de positieve sociale

dan op die van negatieve economische en morele consequenties. Gelijkheidsstreven

leidt tot een sterkere perceptie van de sociale gevolgen, terwijl autoritarisme geen
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significant effect vertoont. Preferenties voor overheidsinterventie in verschillende do-

meinen alsook het onderschrijven van belastingverhogingen om dit te bereiken leiden

tot een verhoogde perceptie van positieve sociale externaliteiten. Bovendien zorgt

ook politiek vertrouwen ervoor dat respondenten zich positiever uitlaten over de so-

ciale gevolgen. Daarnaast gaat tevredenheid met de staat van de economie samen

met de het idee dat de welvaartsstaat armoede voorkomt en de combinatie werk en

gezin vereenvoudigt. De perceptie van hoge druk op de welvaartsstaat leidt tot een

negatief effect op de gepercipieerde positieve gevolgen. Het aanvoelen dat een groot

deel van de bevolking slecht af is leidt blijkbaar tot het idee dat de welvaartsstaat

geen positieve gevolgen heeft op sociaal vlak. Ook negatieve houdingen ten opzichte

van uitkeringstrekkers leidt tot minder positieve percepties van de sociale gevolgen.

Ten slotte, wat betreft de religieuze variabelen is er geen effect gevonden.

Een persoon die positieve sociale resultaten van de welvaartsstaat percipieert is dus

in het kort iemand die uitkeringen ontvangt of tevreden is met zijn of haar inkomens-

situatie, die een linkse politieke stellingname heeft, egalitarisme onderschrijft, ver-

trouwen heeft in het politieke systeem, en de welvaartsstaat in het algemeen ook

steunt. Negatiever over de sociale gevolgen zijn degenen die een groot deel van de

bevolking als afhankelijk van de welvaartsstaat ziet, alsook degenen die meer nega-

tieve beelden van uitkeringstrekkers hebben. Mensen kunnen het eerste opvatten als

het falen van de welvaartsstaat, terwijl het laatste mensen afremt om een klare kijk te

hebben op de prestaties van de welvaartsstaat.

Determinanten op het landenniveau
Uit de intraklascorrelaties10 verkregen door een schatting van het ‘lege model’ (zon-

der controlevariabelen) blijkt dat ongeveer vijf, zeven en elf procent van de variabili-

teit in respectievelijk de gepercipieerde economische, morele en sociale gevolgen van

de welvaartsstaat kan toegeschreven worden aan het landenniveau. Bij het toevoe-

gen van individuele informatie, de zogenaamde compositie-effecten, worden deze in-

traklascorrelaties teruggebracht tot respectievelijk vier, zes en zes procent. Dit bete-

kent dat van de totale variantie in ervaren negatieve economische gevolgen slechts

vier procent kan worden toegeschreven aan het land, terwijl dit zes procent is voor de

negatieve morele en positieve sociale gevolgen.

Aangezien we multilevelanalyse toepassen op een relatief klein aantal landen, zijn

we beperkt in het aantal variabelen dat we op landenniveau tegelijkertijd kunnen

toevoegen. Daarom gaan we als volgt te werk. Eerst worden de variabelen op landen-

niveau bivariaat getest (dat wil zeggen onder controle van de individuele variabelen

van tabel 3, maar zonder andere variabelen op landenniveau). In een tweede stap

gaan we voor elk van de drie sets van landenvariabelen (namelijk de structurele, cul-

turele en institutionele) na welke variabelen de grootste impact hebben onder contro-

le van alle landenvariabelen uit dezelfde set. In de finale stap worden de significante

variabelen van elke set samen getest, en worden modellen afgetoetst om te komen

tot de meest spaarzame verklaring.
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Tabel 3 Multilevel regressiemodel met individuele verklaringen voor de
gepercipieerde economische, morele en sociale consequenties van de
welvaartsstaat

Economisch (-) Moreel (-) Sociaal (+)

Model 1 Model 2 Model 1 Model 2 Model 1 Model 2

Intercept 0,05 -0,05 -0,03 -0,47*** -0,13** -0,29***

Leeftijd (per 10 jaar) 0,00 0,01*** 0,02*** 0,03*** 0,01** 0,00

Vrouw -0,01* -0,00 -0,02* -0,01 -0,02** -0,01

Opleiding (Ref: Primair)

Lager secundair

Hoger secundair

Tertiaire opleiding

-0,03**

-0,07***

-0,15***

-0,01

-0,04***

-0,08***

-0,05**

-0,09***

-0,19***

-0,02

-0,05***

-0,07***

-0,01

-0,01

0,04***

-0,01

-0,02

0,01

Werk (Ref: Private sect)

Werk in publieke sector

Andere tewerkstelling

Werkloos

Student

Gepensioneerd

Anders

-0,06***

0,06***

-0,05**

-0,10***

-0,03*

-0,03***

-0,01

0,04***

-0,00

-0,03**

-0,02

-0,02

-0,04**

0,07***

-0,07***

-0,11***

0,01

-0,01

0,03**

0,04**

-0,01

-0,04**

0,03

0,01

0,04

-0,01

0,01

0,06***

-0,01

0,01

-0,00

0,00

0,00

0,02*

-0,02

0,01

Eerder werkloos -0,06*** -0,03*** -0,06*** -0,02** -0,00 0,00

Financiële tevredenheid 0,02*** 0,00 0,01* -0,01* 0,04*** 0,02***

Uitkeringen ontvangen -0,02* -0,03*** -0,02 -0,03** 0,04*** 0,04***

Pol houding (Ref: Links)

Midden

Rechts

Item non-response

0,06***

0,11***

0,04***

0,04***

0,09***

0,00

-0,01

-0,02*

-0,02*

Principe van gelijkheid -0,11*** -0,08*** 0,01**

Autoritarisme 0,08*** 0,08*** 0,01

Bereik van de overheid -0,04*** -0,06*** 0,01***

Graad van overheid -0,04*** -0,04*** 0,02***

Politiek vertrouwen 0,00 -0,01** 0,02***

Tevredenheid economie -0,00 0,00* 0,02***

Geperc. druk welvaartsst 0,01*** 0,01*** -0,02***

Kerkpraktijk 0,00 0,01** 0,00

Denom (Ref: Katholiek)

Protestant

Orthodox

Anders

Geen denominatie

0,01

-0,04**

-0,00

-0,02*

0,01

-0,06**

-0,06**

-0,01*

-0,01

0,01

0,01

-0,02

Negatief bijstandstrekkers 0,19*** 0,31*** -0,02***

Verklaarde variantie 1,78% 23,82% 0,58% 22,52% 2,48% 8,97%

Intraclass correlatie 5,04% 4,13% 7,01% 6,18% 9,33% 6,06%

p < 0,05; ** p < 0,01; *** p <0,001. N = 38.253 respondenten, G = 24 landen

Noot: De resultaten zijn verkregen op basis van zes afzonderlijke multilevel modellen met, voor elk van de

afhankelijke variabele, de linkerkolom de structurele respondentenvariabelen weergeeft en de rechterkolom

de hieraan gerelateerde culturele disposities toevoegt.
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Wanneer we kijken naar de belangrijkste bivariate relaties (zie Appendix, tabel 2) dan

blijkt, zoals verwacht, dat percepties van zowel positieve als negatieve gevolgen meer

verspreid zijn in landen met hogere sociale uitgaven. Binnen het pakket van structure-

le variabelen zijn er twee algemene patronen: de drie gevolgen worden sterker on-

derschreven in landen die rijker zijn in termen van het bbp per hoofd van de bevol-

king. Bovendien ligt de perceptie van de negatieve gevolgen lager in landen met een

hogere mate van inkomensongelijkheid. Met betrekking tot de culturele variabelen is

een algemene interessante bevinding dat de perceptie van negatieve economische en

morele consequenties sterker gerelateerd zijn aan de voorgestelde culturele variabe-

len in vergelijking met de perceptie van positieve sociale gevolgen. Percepties van ne-

gatieve gevolgen zijn gemiddeld minder sterk in landen met lagere niveaus van egali-

tarisme, autoritarisme, de veronderstelde druk op de welvaartsstaat, religiositeit, en

in landen waar er minder ondersteuning is voor een globaal breed scala aan wel-

vaartsstaatvoorzieningen. Percepties van de positieve sociale gevolgen zijn, aan de

andere kant, hoger in landen waar het publiek minder autoritaire opvattingen heeft

en waar de bevolking weinig druk op de welvaartsstaat percipieert, maar waar dan

weer wel de mening wijdverspreid is dat de belastingen verhoogd kunnen worden

om te voorzien in de uitgaven van de welvaartsstaat.

Echter, zoals we eerder al hebben uitgelegd hangen een aantal contextvariabelen

onderling sterk samen. Modelselectie werd toegepast om tot een spaarzame verkla-

ring op landenniveau te komen (tabel 4). Van alle contextvariabelen die bivariaat in

relatie staan met de gepercipieerde consequenties blijken er slechts enkele een direct

effect te hebben. Om een beter zicht te hebben over de relatieve omvang van de

effecten zijn de gestandaardiseerde effecten ook vermeld.

De generositeit van de welvaartsstaat heeft een positief effect op individuele per-

cepties van de negatieve economische en morele gevolgen, maar ook de waargeno-

men positieve sociale gevolgen. Blijkbaar leeft er in omvangrijke welvaartsstaten, met

hun uitgebreide toepassingen maar ook met hun hoge belastingen en sociale bijdra-

gen, een grotere bezorgdheid over de ongewenste economische neveneffecten, even-

als over het feit dat arbeidsethos en persoonlijke en sociale verantwoordelijkheden

Tabel 4 Landeneffecten op de gepercipieerde negatieve economische, negatieve
morele en positieve sociale gevolgen van de welvaartsstaat

Economisch (-) Moreel (-) Sociaal (+)

Param T-Val Beta Param T-Val Beta Param T-Val Beta

Soc uitgaven 0,02** 3,38 0,12 0,02* 2,96 0,10 0,03** 4,27 0,17

LD Werkloos 0,03** 2,76 0,09

Bereik overh. -0,14** -3,22 -0,11

Princ gelijkh. 0,16* 2,20 0,09

° p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01.

Noot: De resultaten zijn verkregen op basis van drie afzonderlijke multilevel modellen, onder controle van de

individuele variabelen van tabel 3, met telkens de gepercipieerde economische, morele en sociale gevolgen

van de welvaartsstaat als afhankelijke variabele. De genoemde landenvariabelen zijn verkregen na verschil-

lende modelselecties.
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onder druk komen te staan. Tegelijkertijd is men er in genereuze welvaartsstaten

eveneens sterker van overtuigd dat deze institutie armoede en ongelijkheid bestrijdt.

De gestandaardiseerde effecten laten bovendien zien dat het effect van de omvang

van de welvaartsstaat op de gepercipieerde sociale gevolgen aanzienlijk groter is dan

het effect ervan op de negatieve economische en morele consequenties. Dus hogere

sociale uitgaven van de welvaartsstaat stimuleren meer de positieve beeldvorming

dan dat ze bijdragen aan negatieve beeldvorming.

We zien dat de negatieve economische gevolgen niet enkel sterker worden opge-

merkt in omvangrijke welvaartsstaten, maar ook in landen met een hogere langdu-

rige werkloosheid. Met andere woorden, in landen gekenmerkt door een persistente

arbeidsmarktmalaise zijn individuen er in sterkere mate van overtuigd dat de wel-

vaartsstaat schadelijk is voor de economie en het lokale bedrijfsleven. Wat betreft de

gepercipieerde negatieve morele gevolgen zien we dat in een land waar de bevolking

meer voorstander is van overheidsingrijpen in de individuele levenssfeer, individuen

minder het gevoel hebben dat de verzorgingsstaat mensen lui en minder zorgzaam

maakt. En we zien ook dat in landen waar het principe van gelijkheid prominent aan-

wezig is mensen meer geneigd zijn om te zien dat de welvaartsstaat een egalitaire

samenleving creëert die mensen uit de armoede houdt en het mogelijk maakt werk

en gezinsleven te combineren.

Deze bevindingen dragen substantieel bij aan de discussie over de ecologische ni-

veaus in het verklaren van sociale en politieke attitudes, aangezien deze effecten het

verschil benadrukken tussen compositionele en contextuele effecten van de cultuur

op individuele percepties van de gevolgen van de welvaartsstaat.

Besluit

In de nasleep van de wereldwijde financiële crisis van 2008 zijn Europese beleidsma-

kers geconfronteerd met zowel de voor- als nadelen van genereuze stelsels van sociale

voorzieningen. Terwijl in veel Europese landen de sociale uitkeringen wijdverspreide

armoede hebben tegengegaan, is dit ten koste gegaan van een stijging in de over-

heidsschuld. Als het echter gaat om de legitimiteit van de welvaartsstaat is het tevens

van belang te weten wat de publieke opinie antwoordt op de vraag of de welvaarts-

staat zijn werk goed doet. Deze bijdrage is de eerste in zijn soort die tegelijkertijd

determinanten van het individueel en nationaal niveau heeft gebruikt om percepties

van negatieve economische en morele, en positieve sociale gevolgen in 25 Europese

landen te verklaren. In vele, zo niet de meeste Europese landen zijn debatten over de

welvaartsstaat overwegend negatief gekaderd, en wordt sterk benadrukt dat de ver-

zorgingsstaat een last is voor de economie en individuen afhankelijk maakt. Deze stu-

die toont echter aan dat Europese bevolking gemiddeld genomen meer nadruk legt

op de positieve sociale gevolgen dan op de negatieve economische en morele neven-

effecten. Slechts in drie Europese landen – Groot-Brittannië, Slowakije en vooral Hon-

garije – wegen de gepercipieerde negatieve gevolgen zwaarder door dan de posi-

tieve. Verder vinden we een sterke positieve correlatie tussen beide negatieve
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percepties, terwijl de perceptie van de positieve gevolgen op zichzelf staat. Dit bete-

kent dat veel mensen gelijktijdig negatieve en positieve percepties hebben.

In onze analyse hebben we een onderscheid gemaakt tussen verklarende factoren

op respondenten- en landenniveau. De sterke correlatie tussen de perceptie van nega-

tieve economische en morele consequenties wordt bevestigd door het feit dat beide

percepties een vrij gelijkaardige determinantenstructuur vertonen. Het profiel van

een persoon die overtuigd is van de negatieve economische en morele effecten is dat

van iemand met een laag opleidingsniveau en geen persoonlijke ervaring met de wel-

vaartsstaat, met een rechtse politieke stellingname, een niet-egalitaire en autoritaire

houding, die deelneemt aan religieuze diensten, een voorkeur heeft voor een kleine

overheid en een vrij negatieve perceptie heeft van de bijstandstrekkers. Dit kan kort

worden samengevat als het beeld van een persoon met een ‘conservatieve’ blik op de

samenleving. De determinanten van een positieve beeldvorming verschillen aanzien-

lijk hiervan. Het profiel van een persoon bij wie een sterke beeldvorming leeft van de

positieve sociale resultaten van de welvaartsstaat is dat van iemand die uitkeringen

ontvangt, tevreden is met de inkomenssituatie, politiek links geöriënteerd is, egalitair

ingesteld is, vertrouwen heeft in de overheid, positief staat tegenover overheidsingrij-

pen in het algemeen. Echter, individuen die een omvangrijk deel van de bevolking als

afhankelijk van de welvaartsstaat zien, en degenen die meer negatieve beelden heb-

ben van steuntrekkers, zullen eerder een negatief dan een positief beeld van de ge-

volgen van de welvaartsstaat hebben. Mensen kunnen het eerste als een falen van de

prestaties van de welvaartsstaat zien, terwijl de laatste een duidelijk zicht op de goede

werking van de welvaartsstaat kan doen afremmen.

Tegen de verwachting in zijn de percepties over de gevolgen van de welvaartsstaat

geen volledige weerspiegeling van het eigenbelang met betrekking tot de welvaarts-

staat. De structurele variabelen alleen bieden maar een zeer geringe verklaring voor

de variatie in deze percepties. We vonden dat de perceptie van de gevolgen van de

welvaartsstaat sterker beïnvloed worden door gerelateerde culturele disposities.

Hoewel de geanalyseerde percepties expliciet refereren aan de nationale verzor-

gingsstaat, vonden we een relatief geringe variatie over de Europese landen heen.

Vooral wat betreft de negatieve percepties is de variatie tussen landen vrij beperkt.

Bovendien kan een groot deel van de variatie op het nationaal niveau verklaard wor-

den door structurele en culturele compositie-effecten. Desondanks bleek, aanvullend

op compositie-effecten, dat zowel de negatieve economische en morele, als de posi-

tieve sociale gevolgen worden beïnvloed door de omvang van de welvaartsstaat. In

landen die meer uitgebreide sociale voorzieningen hebben neemt de burger sterker

waar dat de welvaartsstaat een meer egalitaire samenleving creëert, armoede voor-

komt en de combinatie van werk en gezin vergemakkelijkt. Tegelijkertijd worden in-

dividuen in deze omvangrijke welvaartsstaten ook gevoeliger voor mogelijke nega-

tieve gevolgen; het effect op de generositeit van de welvaartsstaat is echter groter op

de positieve sociale dan op de negatieve morele en economische gevolgen.

In termen van beleidsrelevantie lijken onze bevindingen te suggereren dat een stij-

ging in de sociale uitgaven globaal genomen leidt tot een sterkere toename in de

positieve perceptie van de verzorgingsstaat dan de toename in de negatieve percep-
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tie. Aan de andere kant zou snijden in de uitgaven het relatieve belang van de nega-

tieve beeldvorming versterken. Vanuit dit perspectief kan de conclusie zijn dat de ge-

nerositeit van de welvaartsstaat haar maatschappelijke legitimiteit bestendigt, aange-

zien het vooral de idee bijbrengt dat de welvaartsstaat zijn werk goed doet, meer dan

dat het zorgen opwekt over neveneffecten op de economie en de moraal. Eveneens

vinden we dat een groot deel van de maatschappelijke relevantie van ons onderzoek

ligt in het feit dat het laat zien dat burgers een genuanceerder beeld hebben over de

gevolgen van de welvaartsstaat dan de beleidsmakers, die vooral ingenomen zijn met

de neoliberale kritiek op de welvaartsstaat in de afgelopen twee decennia. Wat we

ook hebben gevonden is dat, in vergelijking met de positieve consequenties, er min-

der nationale variatie is in de negatieve percepties, wat kan wijzen op het feit dat het

neoliberale paradigma over de hervorming van de welvaartsstaat domineerde in alle

Europese landen. Burgers verschillen ook sterker in hun opinies over de negatieve ge-

volgen dan over de positieve consequenties, iets wat kan wijzen op de sterkere aan-

wezigheid van dit discours in het publieke debat. Dit argument krijgt nog bijkomend

gewicht door de positieve correlatie tussen de percepties van de economische en mo-

rele opvattingen die geduid kan worden aan het feit dat kritische discussie over de

welvaartsstaat vaak zijn toegespitst op deze twee punten.

Noten

1 We konden geen recent wetenschappelijk bewijs vinden voor deze stelling, maar uit
onze ervaringen met mediadebatten in verschillende landen voelen we dat deze stel-
ling klopt in vele, zo niet alle EU-landen.

2 Natuurlijk, de empirische geldigheid van de vermeende gevolgen is een belangrijke
vraagstelling op zichzelf. Empirische studies vinden doorgaans ook minder alarme-
rende resultaten dan critici van de welvaartsstaat verkondigen. Bijvoorbeeld, risicovol-
le beleggingen lijken hoger te zijn in meer genereuze welvaartsstaten (Bird 2001) en er
lijkt weinig verband tussen de vervangingsratio’s van de werkloosheidsuitkeringen en
de werkloosheidduur (Atkinson 1995). Bovendien hebben sociale uitkeringen de ar-
beidsethos niet uitgehold (Barr 1992, Gallie & Alm 2000), noch hebben ze de solidari-
teit binnen het gezin en tussen de generaties ondermijnd (Kohli 1999, Arber & Attias-
Donfut 2000).

3 We sluiten niet uit dat de gewenste rol van de overheid en de waargenomen conse-
quenties elkaar wederzijds beïnvloeden. Onze cross-sectionele data laten echter niet
toe om de causale richting te testen.

4 Drie landen die hebben deelgenomen aan de EVS, namelijk Israël, de Russische Federa-
tie en Oekraïne, zijn niet opgenomen in dit onderzoek, omdat structurele gegevens op
landenniveau (afkomstig van Eurostat) ontbreken.

5 De ESS-vragenlijst bevat een negende item over de gevolgen van de verzorgingsstaat
voor immigratie (D24), maar dit item is uitgesloten van deze analyse.

6 Voor alle schalen is er partiële scalaire equivalentie aangetoond, hetgeen een voor-
waarde is voor het vergelijken van landengemiddelden (Steenkamp & Baumgartner
1998).

7 Ondanks de sterke correlatie tussen beide variabelen, hebben theoretische, methodo-
logische en inhoudelijke overwegingen doen besluiten om de negatieve economische
en morele consequenties afzonderlijk te analyseren. Op theoretische gronden wijzen
de economische en morele consequenties naar verschillende debatten; op methodolo-
gische gronden heeft de CFA aangetoond dat een drie-factoroplossing de meest pas-
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sende beschrijving van de gegevens geeft; op inhoudelijke redenen is dit een van de
eerste pogingen om populaire percepties van consequenties van de welvaartsstaat te
verklaren. Om deze reden willen wij onderzoeken of de negatieve economische en
morele gevolgen worden verklaard door verschillende determinanten.

8 Deze subjectieve indicator is geanalyseerd, omdat het objectieve inkomen lijdt aan een
hoge item-nonrespons. In de literatuur zijn de subjectieve en objectieve variabelen
gebruikt als twee volmachten voor hetzelfde begrip ‘economische kwetsbaarheid’
(Whelan & Maître 2005).

9 Zoals duidelijk zal worden in het volgende gedeelte vallen we terug van 25 naar 24
landen sinds populaire opvattingen van de gevolgen van de welvaartsstaat in Honga-
rije sterk afwijken van de algemene trend waardoor de algemene geldigheid van de
resultaten in het gedrang komt.

10 Dit is de variantie op landenniveau gedeeld door de som van de variantie op individu-
eel en op nationaal niveau.
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Appendix

Tabel A1 Vraagverwoordingen en factoranalyse voor de gebruikte schalen

Bereik van de overheid (Cronbachs Alpha: 0,84) … Factorlading

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid

… ervoor te zorgen dat iedereen een baan krijgt die er een wil 0,63

... ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg toereikend is 0,74

... ervoor te zorgen dat ouderen een redelijke levensstandaard hebben 0,79

... om te voorzien in een redelijke levensstandaard voor de werklozen 0,66

... om te voorzien in voldoende kinderopvang voor werkende ouders 0,70

... om te voorzien in betaald verlof voor werkenden die tijdelijk voor zieke familieleden moeten zorgen 0,69

Gepercipieerde druk op de welvaartsstaat (Cronbachs Alpha: 0,77) Factorlading

Van de 100 mensen die de leeftijd hebben om te werken ...

... hoeveel zijn er werkloos en op zoek naar werk? 0,84

... hoeveel zijn langdurig ziek of arbeidsongeschikt? 0,66

... hoeveel hebben niet genoeg geld om in hun basisbehoeften te voorzien? 0,70

Negatieve percepties over welvaartsstaatbegunstigden (Cronbachs Alpha: 0,61) Factorlading

De meeste werklozen proberen niet echt om een baan te vinden 0,58

Veel mensen slagen erin uitkeringen te krijgen waarop ze geen recht hebben 0,53

Werknemers doen vaak alsof ze ziek zijn om thuis te kunnen blijven 0,64

Principe van gelijkheid (Pearson correlatie: 0,44) Factorlading

De overheid zou maatregelen moeten nemen om inkomensverschillen te verkleinen -

Wil een samenleving rechtvaardig zijn, dan moeten verschillen in levensstandaard klein zijn -

Autoritarisme (Pearson correlatie: 0,50) Factorlading

Scholen moeten kinderen leren om gezag te gehoorzamen -

Mensen die de wet overtreden zouden veel zwaardere straffen moeten krijgen dan nu gebruikelijk is -

Politiek vertrouwen (Cronbachs Alpha: 0,90) Factorlading

Vertrouwen in het nationale parlement 0,75

Vertrouwen in politici 0,96

Vertrouwen in politieke partijen 0,92

Noot: Principal Iteration Factoring – Varimax rotatie
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Tabel A2 De effecten van nationale kenmerken op individuele percepties van de
gevolgen van de welvaartsstaat

Economisch (-) Moreel (-) Sociaal (+)

Welvaartsstaat Param. T Param. T Param. T

Soc uitgaven/cap (10.000) 0,01* 2,11 0,03** 4,13 0,02** 3,35

Structureel Param. T Param. T Param. T

GDP/capita (10 PPS) 0,01* 2,71 0,03** 3,67 0,02** 3,79

GDP/capita groei -0,00 -0,38 0,00 0,15 -0,01 -1,50

Langdurige werkloosheid 0,01 0,84 -0,01 -0,32 -0,03 -1,60

S80/S20 ratio -0,03* -2,38 -0,05* -2,56 -0,03 -1,60

Armoede 60% Med inkom -0,01 -1,70 -0,02** -3,65 -0,01 -1,62

Cultureel Param. T Param. T Param. T

Principe van gelijkheid -0,11° -1,75 -0,32** -3,94 -0,05 -0,53

Authoritarisme -0,13° -1,90 -0,29** -2,94 -0,20* -2,31

Bereik van de overheid -0,08* -2,60 -0,19*** -4,79 -0,04 -0,95

Mate van overheid 0,01 0,18 0,05 0,82 0,11* 2,25

Perc. lasten welvaartsstaat -0,02 -1,30 -0,06* -2,25 -0,05* -2,40

Negatief begunstigden -0,04 -0,52 -0,15 -1,17 -0,09 -0,86

Religieuze praktijk -0,07* -2,46 -0,12* -2,63 -0,04 -0,96

Religieuze traditie:

Protestant

Orthodox

Moslim (Turkije)

Ref: Katholiek

-0,03

-0,12*

-0,20*

-0,74

-2,30

-2,18

-0,01

-0,24**

-0,16

-0,14

-2,88

-1,12

0,01

-0,03

-0,03

0,13

-0,39

-0,21

° p < 0,10; * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001

Noot: De resultaten zijn verkregen op basis van verschillende multilevel modellen, met telkens één enkel

landenkenmerk toegevoegd aan het individuele model zoals gerapporteerd in tabel 3.
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