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Bokmål 
 
Eksamensoppgaven består av tre oppgaver, og alle skal besvares. Poengvekting er gitt i parentes. 
 
 
Spørsmål 1 (25%) 
 

a) Hva er Gini-koeffisienten? 

b) Forklar det skjulte momentum i befolkningsvekst. 

c) Hva er agglomerasjons-gevinster? 

 
 
Spørsmål 2 (50%) 
 
Bruk Lewis modellen og Harris-Todaro modellen til å drøfte mulige effekter av rural-urban 
migrasjon. 
 
 
Spørsmål 3 (25%) 
 
Forklar hvordan bistand og FDI (Foreign Direct Investment) kan fremme økonomisk vekst ved å fylle 
forskjellige gap. 
 
 
 
Nynorsk 
 
Eksamensoppgåva inneheld tre oppgåver, og alle skal svarast på. Poengvektar er gitt i parentes. 
 
 
Oppgåve 1 (25%) 
 

a) Kva er Gini-koeffisienten? 

b) Forklar det skjulte momentum i vekst i befolkning. 

c) Kva er agglomerasjons-gevinstar? 

 
 
Oppgåve 2 (50%) 
 
Bruk Lewis modellen og Harris-Todaro modellen til å drøfte mogelege effektar av rural-urban 
migrasjon. 
 
 
Oppgåve 3 (25%) 
 
Forklar korleis bistand og FDI (Foreign Direct Investment) kan fremja økonomisk vekst ved å fylle 
ulike gap. 
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English 
 
The exam consists of three questions, and all of them should be answered. Score weights are given in 
parenthesis. 
 
 
Question 1 (25%) 
 

a) What is the Gini-coefficient? 

b) Explain the hidden momentum of population growth. 

c) What are agglomeration economies? 

 
 
Question 2 (50%) 
 
Use the Lewis model and the Harris-Todaro model to discuss possible effects of rural-urban 
migration. 
 
 
Question 3 (25%) 
 
Explain how foreign aid and FDI (Foreign Direct Investment) can promote economic growth by 
filling different gaps. 
 
 
 



Kommentarer til SØK2007 besvarelse 10037, V14: 
 
Oppgave 1 a) 
Kandidaten viser hvordan GINI-koeffisienten er konstruert ved hjelp av Lorenz-
kurven. Forklaringen er god og kandidaten viser en illustrasjon. Han snakker om 
styrker og svakheter til dette målet. Besvarelsen ville vært enda bedre hvis de 
fire styrkene til GINI-koeffisienten nevnt i forelesning ble ramset opp; 1) 
Anonymitet, personer skilles bare med én variabel, ofte inntekt (i noen tilfeller 
brukes landeiendom og utdanningsfordeling) og ingen andre karakteristikker.  
2) Skala-uavhengighet, valuta eller størrelse på økonomien teller ikke. 3) Målet 
er uavhengig av befolkningsstørrelse. 4) Overføringsprinsippet, hvis vi overfører 
inntekt fra en rik til fattig person vil den nye inntektsfordelingen være mindre 
ulik. 
 
Oppgave 1 b) 
Fyldig beskrivelse av befolkningsutvikling i u-land ved hjelp av den 
demografiske overgangen. Både sosiale, økonomiske og institusjonelle 
forklaringer på høy befolkningsvekst nevnes.  
 
Oppgave 1 c) 
Grundig beskrivelse av agglomerasjonseffekter. Kandidaten nevner mange 
potensielle kanaler til agglomerasjonsgevinster. Savner derimot en mer 
overordnet inndeling av agglomerasjonsmekanismene, som nevnt i forelesning; 
matching, sharing, learning. Dette ville ha gitt en mer ryddig disposisjon.  
 
Oppgave 2 
Meget bra besvarelse. Modellene er godt forklart. Det er inkludert kritikk av 
antakelsene i Lewis modellen, samt er Harris-Todaro modellen utledet både 
grafisk og analytisk med kalibrering. 
 
Oppgave 3 
 Meget god og strukturert gjennomgang. FDI og bistand er definert. Alle gapene 
er nevnt og forklart. I tillegg brukes Harrod-Domar modellen til å illustrere 
problemet med sparegapet. Kritikk av FDI og bistand er også gjengitt. 
 
 


































