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Om ECONnect: 

ECONnect er en frivillig studentorganisasjon for studentene på samfunnsøkonomi- og 

finansøkonomistudiet ved NTNU. Vi arbeider for økt faglig kompetanse blant våre studenter samt 

tettere kontakt med næringslivet. Det gjør vi ved å arrangere fagdager, gjesteforelesninger, 

bedriftspresentasjoner m.m. I dag går det ca. 200 studenter på bachelornivå (1.-3. klasse) og ca. 70 

studenter på masternivå (4.-5. klasse). Studentene på masternivå er fordelt på de to linjene 

samfunnsøkonomi (ca. 50 stk) og finansiell økonomi (ca. 20 stk). Mer om ECONnect og aktuelle 

arrangementer på www.econnect-ntnu.no. 

ECONnect består av følgende personer ved utgivelsestidspunkt: 

Caroline Lesiewicz(Leder)                           caroline@econnect-ntnu.no 

Mariell Toven(Økonomiansvarlig/kandidattreffet) mariell@econnect-ntnu.no 

Daniel Johansson (Bedriftsansvarlig) daniel@econnect-ntnu.no  

Johan Berg Fossen(Fagdagsansvarlig) johan@econnect-ntnu.no 

Georg Næsheim georg@econnect-ntnu.no 

Ellen Normann ellen@econnect-ntnu.no 

Ragnhild Grøv ragnhild@econnect-ntnu.no 

Martine Ødegård(Faktoransvarlig)                           martine@econnect-ntnu.no 

Inga Friis                           inga@econnect-ntnu.no 

Ida Charlotte Engebretsen                           ida.charlotte@econnect-ntnu.no 

 

Post- og besøksadresse: Organisasjonsnummer: Hjemmeside: 

ECONnect, NTNU Dragvoll NO 994 625 314 www.econnect-ntnu.no 

Institutt for samfunnsøkonomi 

Bygg 7, Nivå 5 

7491 Trondheim 

 

 

Merk: Eksamensbesvarelsene  har i varierende grad feil og mangler, både oppsett og innhold. De vil også 
kun vise en av flere mulige fremgangsmåter. ECONnect står ikke ansvarlig for selve faginnholdet. 
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Kommentar til eksamensbesvarelse FIN 3006, høst 2011. 

Det som kjennetegner denne besvarelsen er at de aller fleste delspørsmål er klart 

tilfredsstillende og presist besvart uten irrelevant utenomsnakk. Tolkningen og diskusjonen i 

forbindelse med 2a) og 2c) trekker opp. Begrunnelsen for seriekorrelasjon (2d) og skjevhet 

(2e) ved utelatt lagget konsumvekst er også svært presis og god. 

Spørsmål 2g) er imidlertid upresist besvart. Slik oppgaveteksten er formulert vil et presist (og 

kort) svar være: i) estimer en GARCH-modell for sysselsettingsandelen og lagre predikert 

varians fra denne estimeringen. ii) inkluder predikert varians for EMP i en utvidet 

konsummodell. Merk at en GARCH-M modell ikke gir svar på oppgaven siden det ikke er 

usikkerhet om konsumutviklingen det er snakk om i dette delspørsmålet. Merk også at en 

presis forklaring av prosedyren ikke krever mer enn noen få setninger! 

Når det gjelder 2f) kunne kandidaten gjerne presentert en ARMA(2,2) modell, men 

diskusjonen ellers er helt OK. 

Selv om besvarelsen inneholder ett svakt punkt holder resten såpass høyt nivå at den samlede 

prestasjonen vurderes til A. 

 

Kåre Johansen 


























































































