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SØK3528 – Urbanisering og økonomisk geografi

Bokmål
Eksamen består av to spørsmål som begge skal besvares.

Oppgave 1
Byutvidelse representerer en politisk utfordring i mange land.
a) Analyser de viktigste bestemmende faktorer for befolkningsstørrelse og geografisk
størrelse av en åpen by.
b) Vis hvordan byutvidelse kan være resultat av markedssvikt.
c) Analyser virkningene av politiske virkemidler for å kontrollere byutvidelse.
d) Diskuter mulige forklaringer på lav avkastning av land nært byområder og den
samfunnsøkonomiske vurderingen av en slik allokering.

Oppgave 2
Agglomerasjonsgevinst kan være knyttet til risikodeling.
a) Betrakt en sektor med n bedrifter som produserer en homogen vare. Anta en
produktfunksjon med avtakende skalautbytte og bedriftsspesifikke produktivitetssjokk.
Vis at forventet lønn, E ( w) , og forventet profitt, E ( ) , kan skrives som:
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der L er aggregert tilbud av arbeidskraft,  er en konstant som måler graden av
avtakende skalautbytte,  2 er variansen til produktivitetssjokket, og  er en konstant i
produktfunksjonen. Gi en økonomisk tolkning av de to likningene.
b) Ved bruk av modellen i oppgave a), forklar og illustrer optimal allokering av arbeidere
og bedrifter i en situasjon med to lokale arbeidsmarkeder.
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English
The exam consists of two questions and you are asked to answer both questions.

Question 1
Urban sprawl represents a political challenge in many countries.
a) Analyze the main determinants of the population size and the spatial size of the open
city.
b) Show how urban sprawl can be the result of market failure.
c) Analyze the effects of political instruments to control urban sprawl.
d) Discuss possible explanations of low return to land close to city borders and the social
efficiency evaluation of such an allocation.

Question 2
Agglomeration effects can be related to sharing of risk.
a) Consider an industry with n firms producing a homogeneous good. Assume a production
function with decreasing returns to scale and firm-specific productivity shocks. Show that
expected wages, E ( w) , and expected profits, E ( ) , can be written as:
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where L is the aggregate labor supply,  is a constant measuring the intensity of
decreasing returns to scale,  2 is the variance of the productivity shock, and  is a
constant in the production function. Give an economic interpretation of the two
equations.
b) Using the model from question a), explain and illustrate the optimal allocation of workers
and firms in a setting with two local labor markets.
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