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SØK3528 – Urbanisering og økonomisk geografi

Norsk
Eksamen består av tre oppgaver, som alle skal besvares. Vekting ved sensur er gitt i parentes.

Oppgave 1 (40%)
Analyser betydningen av mobilitet (Tiebout) og skattekonkurranse for bykommuner, diskuter spesielt
betydningen av spredning av preferanser og kapitalproduktivitet.

Oppgave 2 (40%)
Forklar agglomerasjonseffekter, og bruk en modell med matching eksternalitet for å vise hvordan en
økning i arbeidsstyrken påvirker inntekt per arbeider.

Oppgave 3 (20%)
Forklar begrepet migrasjonslikevekt for bedrifter og husholdninger. Bruk et grafisk rammeverk til å
diskutere hvordan boligpriser og inntekter varierer mellom høy-amenity og lav-amenity regioner.

English
The exam consists of three questions and you are asked to answer all questions. Weights are given in
parenthesis.

Question 1 (40%)
Analyze the importance of mobility (Tiebout) and tax competition for city governments, in particular
discuss the role of dispersion of preferences and productivity of capital.

Question 2 (40%)
Explain agglomeration effects, and use a model with a matching externality to show how an increase
in the labor force affects income per worker.

Question 3 (20%)
Explain the concept of migration equilibrium for firms and households. Use a graphical framework to
discuss how real-estate prices and incomes differ between high-amenity and low-amenity regions.

