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Stellingen
behorende bij het proefschrift

Currency Crises and their
Early Warning Systems
door
Jeroen van den Berg
1. Het ontwikkelen van een goed empirisch model valt of staat bij het vinden
van een balans tussen compleetheid en nauwkeurigheid van het model aan
de ene kant en de beperkingen opgelegd door de data aan de andere kant.
(Hoofdstuk 2, 3, 4 en 5)

2. Het bij elkaar nemen van zoveel mogelijk gegevens om de prestaties van het
model te verbeteren, heeft vaak juist het tegenovergestelde resultaat door de
genegeerde heterogeniteit van deze gegevens.
(Hoofdstuk 2)

3. Met behulp van de tijdsduur sinds de vorige crisis als benadering voor stabiliteit van de wisselkoers, kunnen ook crisissen worden voorspeld die niet
door zwak economisch handelen ontstaan zijn.
(Hoofdstuk 3)

4. Overheden zouden naast het voeren van goed macro-economisch beleid ook
minstens evenveel aandacht moeten schenken aan de geloofwaardigheid van
hun beleid.
(Hoofdstuk 4)

5. Als de frequentie van meetgegevens gelijk getrokken wordt met de frequentie van het beoogde model, zal dit onherroepelijk leiden tot nauwkeurigere
voorspellingen.
(Hoofdstuk 5)

6. Ervaring leert dat een geprogrammeerd econometrisch model dat in één keer
werkt, meestal niet klopt.
7. In tegenstelling tot wat veel mensen denken is het schrijven van een proefschrift niet zozeer een kwestie van intelligentie en inzicht, maar veel meer
een kwestie van motivatie en doorzettingsvermogen.
8. Mensen vinden het eenvoudiger je te vergeven wanneer je het bij het verkeerde eind hebt dan wanneer je gelijk hebt.
(Albus Dumbledore)

9. Het gegeven dat een voetballer op de grond roept om zijn moeder terwijl een
wielrenner op de grond roept om zijn fiets, is illustratief voor het verschil in
instelling tussen de beoefenaars van beide sporten.
10. Gezien de grote overeenkomsten tussen wiskunde en muziek, is het verbazend
dat slechts zo weinig wiskundigen muzikaal zijn.

