
I 
Schaalvergroting in het bankwezen verlaagt het risico van individuele banken, maar doet het 
systeemrisico niet afnemen. 
 

II 
Er zijn duidelijke aanwijzingen, dat het neerwaartse risico in het bankwezen verschilt van het 
neerwaartse risico in de verzekeringssector. 
 

III 
Wanneer het risico van meerdere financiële instellingen afhangt van dezelfde risicofactor, die een 
dikstaartige verdeling volgt, dan is er een grote kans op gelijktijdige, extreme verliezen, terwijl 
dergelijke grote, gezamenlijke verliezen bijna niet voorkomen op basis van een model, dat is 
gebaseerd op de normale verdeling. 
 

IV 
Banken, die in hetzelfde land gevestigd zijn, laten relatief vaak een groot, gelijktijdig verlies van 
de beurskoers zien. 
 

V 
Wanneer de kans op een gelijktijdig groot verlies geschat wordt met een niet-parametrische 
schatter, worden de empirische resultaten nauwelijks beïnvloed door specifieke perioden van 
onrust en zijn dus robuust. 
 
 

VI 
De economische wetenschap verliest haar nut, wanneer de aanname van rationeel handelende 
mensen volledig wordt losgelaten, en men artikelen gaat schrijven op basis van irrationeel 
handelende actoren. 
 

VII 
Wanneer subsidies in de wetenschap voor een deel op basis van reputatie en voor het overige 
deel op basis van “het lot” verdeeld worden, kan de kwaliteit van de gefinancierde 
onderzoeksprojecten omhoog, terwijl de kosten van het verdelingsproces omlaag kunnen. 
 

VIII 
Ministers, die verantwoordelijk zijn voor meer dan 5800 miljard euro schuld, en tevens mogen 
beslissen over de rente, werken deze schuld onvermijdelijk weg door een hoge inflatie, ook 
wanneer zij beslissingsbevoegdheid hebben over de wisselkoers. 
 

IX 
In het dagelijks leven komt middelmatigheid vaak voor, tenzij men onderzoek doet naar zaken die 
in de statistiek niet de normale verdeling volgen. 
 

X 
Een pensioen met nominale garanties biedt weinig koopkracht zekerheid. Velen zullen de 
voorkeur geven aan een lager pensioen met reële garanties, boven een hoger, nominaal 
gegarandeerd pensioen. 
 

XI 
Als je een uitdaging zoekt, ligt het in de lijn der verwachting dat je jezelf tegenkomt. 
 
 
 


