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Stellingen

behorende bij het proefschrift

Bootstrapping Nonstationary Time Series

door

Stephan Smeekes

1. Het (zorgvuldige) gebruik van bootstrap methodes is over het algemeen te
prefereren boven het gebruik van asymptotische methodes in de analyse van
niet-stationaire tijdreeksen.
(Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5)

2. Voor het toetsen op eenheidswortels in univariate tijdreeksen verdient de
sieve bootstrap, indien geldig, de voorkeur boven de block bootstrap.
(Hoofdstuk 2)

3. Hoewel bootstrappen gebaseerd op residuen theoretisch aantrekkelijker is
dan bootstrappen gebaseerd op eerste verschillen, kan in kleine steekproeven
het opleggen van de ongeldige restrictie van eerste verschillen, voor een alter-
natieve hypothese dicht bij de nulhypothese, vaak leiden tot minder variabele
schattingen en daardoor tot een hoger onderscheidingsvermogen.
(Hoofdstuk 4)

4. In dynamische panel data met veel eenheden is de block bootstrap de te
prefereren methode; het is in dit geval de enige bootstrap methode die dy-
namische effecten tussen eenheden kan meenemen.
(Hoofdstuk 5)

5. Er wordt vaak teveel belang gehecht aan het ‘nut voor de praktijk’ van
wetenschappelijk onderzoek; wetenschappelijke doorbraken, die uiteindelijk
zeer nuttig zijn voor de praktijk, worden gerealiseerd door het doen van
fundamenteel onderzoek dat niet direct toepasbaar is.

6. Het aantal formules in een wetenschappelijk artikel is sterk negatief gecor-
releerd met het aantal woorden.

7. Het gebruik van echte data is niet noodzakelijk om een econometrisch proef-
schrift te schrijven.

8. De statistische technieken die het populairst zijn in toegepast onderzoek, zijn
niet zozeer de technieken die het best werken, als wel de technieken die het
eenvoudigst te gebruiken zijn.

9. Indien men wil proberen door middel van fusies een topvoetbalclub in Ne-
derland te vormen, dan is de beste manier om alle clubs samen te voegen
tot één club, Sporting Nederland, die dan altijd kampioen zal worden en
Champions League zal spelen.

10. De verklaringen van wielrenners die gepakt worden op het gebruik van doping
getuigen vaak van een creativiteit waar menig kunstenaar of schrijver jaloers
op zou zijn, en moeten daarom als een vorm van kunst beschouwd worden.


