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SØK3523 Økonomisk vekst og utvikling/Economic Growth and Development

BOKMÅL
Oppgavesettet består av to oppgaver som begge skal besvares.
Ved sensuren vil Oppgave 1 bli tillagt 1/2 vekt og Oppgave 2 bli tillagt 1/2 vekt.

OPPGAVE 1
Diskuter ved hjelp av en modell hvordan økt tilgang på naturressurser virker i en økonomi
med rent-seeking.
OPPGAVE 2
Drøft sammenhengen mellom konkurranse og innovasjon.

NYNORSK
Oppgåvesettet inneheld to oppgåver. Det skal svarast på begge oppgåvene. Ved sensuren vil
Oppgåve1 tilleggast 1/2 vekt og Oppgåve 2 tilleggast 1/2 vekt.
OPPGÅVE 1
Diskuter ved hjelp av ein modell korleis auka tilgang på naturressursar verkar i ein økonomi
med rent-seeking.
OPPGÅVE 2
Drøft samanhengen mellom konkurranse og innovasjon.

ENGLISH
The exam consists of two questions that shall both be answered. In the evaluation Question 1
will be given weight 1/2 and Question 2 will be given weight 1/2.
QUESTION 1
Discuss with the help of a model how increased access to natural resources affects an
economy with rent-seeking.
QUESTION 2
Discuss the relationship between competition and innovation.
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