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Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk.
Oppgavesettet består av to oppgaver som begge skal besvares.
Ved sensuren vil Oppgave 1 bli tillagt 1/4 vekt og Oppgave 2 bli tillagt 3/4 vekt.

OPPGAVE 1
Det finnes ulike teorier for å forklare hvorfor noen land er fattige og andre rike. En gruppe
slike teorier går under betegnelsen fattigdomsfeller. Gi en kort verbal diskusjon av styrker og
svakheter med denne gruppen teorier.

OPPGAVE 2
Anta at vi ser på en økonomi hvor det er fattige og rike individer, og hvor de fattige utgjør et
flertall. Anta at vi har tre mulige politiske likevekter: 1) Eliten styrer, 2) Demokrati, eller 3)
Revolusjon. Anta at vi starter ut med en situasjon hvor eliten styrer. Gi en drøfting av hvilke
faktorer som kan være avgjørende for om vi får demokrati.

Merk! Det blir sendt automatisk varsel om sensur på e-post. Du kan se hva som er registrert ved å gå inn på Stud.web. Evt andre
telefoner om sensur må rettes til instituttet. Eksamenskontoret vil ikke kunne svare på slike telefoner.

ENGLISH

SØK3523 Economic Growth and Development

The exam consists of two questions that shall both be answered. In the evaluation Question 1
will be given weight 1/4 and Question 2 will be given weight 3/4.

QUESTION 1
There are different theories to explain why some countries are rich while others are poor. One
group of such theories are often labelled poverty traps. Give a short verbal discussion of
strengths and weaknesses with this group of theories.

QUESTION 2
Consider an economy with poor and rich individuals, and where the poor are in a majority.
Suppose we have three different political equilibria: 1) The elite govern, 2) Democracy, or 3)
Revolution. Assume that we start out in a situation where the elite govern. Give a discussion
of which factors that may be decisive for if we get a democracy.
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