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Stellingen n 

behorendee bij het proefschrift 

Accuratee Statistical Analysis in Dynamic Panel Data Models 

vann Maurice J.G. Bun 

1.. Dynamiek is een onderschat aspect van economisch gedrag. 

2.. De tijd en cross-sectie dimensies van het panel spelen een bepalende rol bij het 
onderzoekk naar de nauwkeurigheid van statistische methoden voor dynamische panel 
dataa modellen. 

3.. Benaderingen van de onzuiverheid van momenten methode schatters door middel van 
asymptotischee expansies laten zien dat in dynamische panel data modellen de orde 
vann grootte van deze onzuiverheid (uitgedrukt in de steekproefomvang) toeneemt met 
hett aantal gebruikte momentvoorwaarden. 

4.. Meer data is niet altijd de oplossing. 

5.. Het panel data model met individu- en/of tijdspecifieke effecten is een zeer restrictief 
model. . 

6.. Het gebruik van asymptotische kritieke waarden bij het toetsen op heterogeniteit in de 
reactiecoëfficiëntenn van een "Seemingly Unrelated Regression" model zou verboden 
moetenn worden. 

7.. De structuur van een dynamisch panel data model is vergelijkbaar met die van veel 
klassiekee muziek: op het eerste gezicht simpel, maar bij nader inzien complex. 

8.. (Promotie) onderzoek roept meer vragen dan antwoorden op. 

9.. Een goede promotor onderscheidt zich door de promovendus vertrouwen (in eigen 
kunnen)) te geven. 

10.. Economische en politieke vluchtelingen zijn niet van elkaar te onderscheiden. 




