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Het onderzoek naar de geaggregeerde consumptiefunctie blijft een zeer actief onderzoeksthema in de 
hedendaagse macro-economie. Deze research paper spitst zich toe op de rol van inkomensonzekerheid 
om de geaggregeerde consumptie te verklaren. Aangezien het empirische bewijsmateriaal de traditionele 
modellen voor de particuliere consumptie en besparingen op basis van levenscyclus/permanent inkomen 
niet heeft onderbouwd, werden de theoretische fundamenten van deze modellen versoepeld. Thans wordt 
algemeen erkend dat niet alleen het gemiddelde, maar ook de variantie van het toekomstige inkomen een 
invloed kan hebben op de bestedingen. In de afgelopen jaren heeft het mogelijke optreden van 
“voorzorgsparen”, d.w.z. sparen met het oog op onverzekerbare inkomensrisico's, de onderzoeken naar 
gezins- en geaggregeerde consumptie grotendeels overheerst. Op het theoretische vlak werden nieuwe 
modellen zoals het “buffervoorraad”-model ontwikkeld en getoetst aan zowel de gezins- als de 
geaggregeerde gegevens. Hoewel de empirische aanwijzingen voor het belang van het voorzorgsparen 
alsnog gemengd zijn, is het inzicht in het consumentengedrag ongetwijfeld verbeterd, en is meer 
duidelijkheid geschapen ten aanzien van bestaande consumptieraadsels die voorheen als onoplosbaar 
werden beschouwd.  

Deze paper levert een bijdrage aan de literatuur omtrent het voorzorgsmotief, door onderzoek te doen naar 
de relevantie van het geaggregeerde en consumentgebonden inkomensrisico voor de geaggregeerde-
consumptieveranderingen en de besparingen in de VS over de periode 1952-2003. De geaggregeerde 
inkomensonzekerheid houdt verband met de onzekerheid die wordt veroorzaakt door negatieve schokken 
die de economie in haar geheel treffen. De consumentgebonden onzekerheid houdt verband met de 
onzekerheid die wordt veroorzaakt door negatieve schokken die bepaalde groepen van mensen in de 
economie treffen. Theoretisch, uitgaande van een model met voorzichtig optimistische consumenten die 
verschillende inkomensschokken ondergaan, komen we tot een onderverdeling van het effect van de 
inkomensonzekerheid op de consumptie in een geaggregeerd en een consumentgebonden gedeelte.  

De geaggregeerde inkomensonzekerheid kan worden geraamd aan de hand van de volatiliteit van de 
tijdreeksen voor het beschikbaar arbeidsinkomen. De consumentgebonden onzekerheid laat zich echter 
veel moeilijker meten. Ten eerste wordt het gebruik van onzekerheidsmetingen op basis van panels 
beperkt door de geringe tijdsdimensie. Ten tweede kan het gebruik van deze metingen problematisch zijn 
in geval van meetfouten. Om die reden modelleren we de consumentgebonden onzekerheid als een niet-
waargenomen component die kan worden bepaald met behulp van in de literatuur voorgestelde 
determinanten van het inkomensrisico. Twee van de determinanten die we in aanmerking nemen, zijn de 
werkloosheidsgraad en de door de consumenten ontvangen overdrachten. Een toename van de eerste 
determinant verhoogt naar verwachting de onzekerheid, terwijl een toename van de tweede de onzekerheid 
zou verminderen. 

Onze resultaten wijzen uit dat het geaggregeerde inkomensrisico geen belangrijke verklarende factor is 
voor de besparingen uit voorzorg. Het consumentgebonden risico lijkt een grotere rol te spelen, hetgeen 
blijkt uit de vaststelling dat de door de consumenten ontvangen overdrachten hun spaargedrag 
beïnvloeden. We hebben minder aanwijzingen gevonden voor de mogelijkheid dat de werkloosheidsgraad 
het voorzorgsparen zou bevorderen. Wanneer we ons model uitbreiden met consumenten die geen 
optimaal gedrag volgen, maar hun consumptie baseren op hun huidige inkomen, blijven onze belangrijkste 
conclusies ongewijzigd. Bovendien blijkt in dat geval uit onze ramingsresultaten dat het aandeel van deze 
groep van consumenten mogelijk ernstig overschat is in het onderzoek dat gebaseerd is op modellen die 
niet expliciet rekening houden met de inkomensonzekerheid. 
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