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SØK2007 – Utviklingsøkonomi/Development Economics
Bokmål
Oppgaven består av tre spørsmål, som alle skal besvares. Vekter er gitt i parantes.
Spørsmål 1 (30%)
a) Diskuter mål på inntektsfordelingen
b) Forklar agglomerasjonsgevinster i byer
c) Diskuter valg av teknologi og risiko i jordbruksproduksjonen

Spørsmål 2 (40%)
Analyser hvordan utviklingshjelp kan påvirke sparing og inntekt i en modell for økonomisk vekst.
Diskuter mulige forklaringer for begrensede vekst-effekter av slik bistand. Diskuter spesielt
mekanismer som ikke fanges opp i din modellanalyse og som kan påvirke virkningen av bistand.

Spørsmål 3 (30%)
Vis hvordan spesialisering av produksjonen gir gevinst ved handel. Diskuter handelspolitikker for
utviklingsland i denne sammenheng.

Nynorsk
Oppgåva inneheld tre spørsmål, som alle skal besvarast. Vekting er gitt i parantes.
Spørsmål 1 (30%)
a) Diskuter mål på inntektsfordelinga
b) Forklar agglomerasjonsgevinstar i byar
c) Diskuter valg av teknologi og risiko i jordbruksproduksjonen

Spørsmål 2 (40%)
Gje ei analyse av korleis utviklingshjelp kan påverke sparing og inntekt i ein modell for økonomisk
vekst. Diskuter mulige forklaringar for begrensa vekst-effektar av slik bistand. Diskuter spesielt
mekanismar som ikkje fangast opp i din modellanalyse og som kan påverke virkninga av bistand.

Spørsmål 3 (30%)
Vis korleis spesialisering av produksjonen gir gevinst ved handel. Diskuter handelspolitikkar for
utviklingsland i denne samanheng.
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English
The exam consists of three questions, and all of them should be answered. Weights are given in
parenthesis.
Question 1 (30%)
a) Discuss measures of income distribution
b) Explain agglomeration gains in cities
c) Discuss choice of technology and risk in agricultural production

Question 2 (40%)
Analyze how foreign aid can affect saving and income in a model of economic growth. Discuss
possible explanations of limited growth effects of foreign aid. In particular, discuss how mechanisms
not captured in your model analysis can influence the effects of foreign aid.

Question 3 (30%)
Show how specialization of production offers gains from trade. Discuss trade policies of developing
countries in this context.
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