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Obligatorisk semesteroppgave, Høst 2007,

ECON 2915-Vekst og næringsstruktur

Praktisk informasjon:

Semesteroppgava er obligatorisk og m̊a være godkjent for å kunne g̊a opp
til eksamen. Den kan leveres som en gruppebesvarelse, med maksimum 3
deltakere i gruppa. Det oppfordres til at minimum 2 studenter leverer en
felles besvarelse. Tidspunkt for gjennomg̊aelse vil bli annonsert seinere p̊a
emnesiden.

Det er to typer oppgaver. For noen er det gitt fire svaralternativer (opp-
gavenummeret er merket med q). Her fylles bare riktig svaralternativ inn
p̊a svararket bakerst i oppgava. For de andre spørsmålene forventes det ut-
fyllende forklaringer/svar, men ogs̊a her bør man etterstrebe å gi korte og
presise svar p̊a spørsmålene. Det vil være en fordel om besvarelsen skrives
p̊a PC, men formler og figurer kan selvsagt skrives/tegnes for h̊and.

Penn World tables

En mye brukt kilde til data om økonomisk vekst er Penn World Tables
(http://pwt.econ.upenn.edu/php site/pwt index.php). Data kan enkelt
hentes ut p̊a web-adressen http://pwt.econ.upenn.edu/php site/pwt62/
pwt62 form.php. Noen tips om hvordan du eventuelt kan konvertere dataene
til Excel-format er gitt p̊a slutten av oppgaveteksten. Bruk denne databasen
for å svare p̊a de følgende spørsm̊alene.

1. Se p̊a data for året 2000. Finn eksempler p̊a noen rike land og noen fattige
land. Ansl̊a forholdstallet mellom BNP per capita i de rike landene og BNP
per capita i de fattige landene. (Hint: Du kan bruke variabelen rgdpch:
‘Real GDP per capita (Constant Prices: Chain series)’, eller et annet m̊al
du eventuelt mener er bedre egnet).

2. Finn investeringsraten i år 2000 for de landene du valgte i forrige oppgave.
Ansl̊a forholdstallet mellom de høyeste og de laveste investeringsratene.
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3. Lag en figur som viser utviklingen i BNP per capita i Italia 1950-2000.
Beregn den gjennomsnittlige vekstraten for perioden 1980-2000. (Hint: Velg
en hensiktsmessig skala for BNP per capita.)

4q. Hvilken av disse variablene kan man IKKE finne informasjon om i
Penn World Tables.

1. PPP-justert BNP

2. Befolkningsvekst

3. Spareraten

4. Kapitalbeholdning

5q. Hvilket av følgende utsagn er korrekt:

1. Vekstraten til BNP per capita (’chain-series’) i Frankrike i 1995 var
3.4 prosent

2. Investeringsraten i Japan var 29.3 prosent i 1985

3. Befolkningen i Senegal var høyere enn i Nederland i 2000

4. BNP per capita var høyere i Polen enn i Russland i 2000

Solow-modellen

I resten av oppgaven tar vi utgangspunkt i følgende variant av Solow-
modellen for en lukka økonomi:

Y = AKαL1−α (1)

dK

dt
= γY − δK (2)

dL

dt
= nL (3)

Notasjonen er som i forelesninger og pensumboka. Merk spesielt at vi gir K
tolkningen fysisk realkapital.
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6q. Betrakt følgende utsagn om parameteren α i produktfunksjonen (1):

i α er kapitalelastisteten

ii α kan estimeres ved å m̊ale kapitalens inntekstandel

iii α er 1/3 per antagelse

iv α angir total faktor produktivitet

Hvilke utsagn er riktige?

1. ii og iii

2. i og ii

3. ii, iii og iv

4. i, ii og iii

7. Reformuler modellen (1)-(3) til intensivform med variablene y = Y/L og
k = K/L.

8. Begrunn at y vil g̊a mot et steady-state niv̊a yss, og bestem yss.

9. Hva er effekten p̊a y, p̊a kort og lang sikt, av en endring i investeringsraten
til økonomien?

10q. Hvilket utsagn om spareraten ville du anbefale som grunnlag for poli-
tikkutforming?

1. Spareraten bør være s̊a høy som mulig for å f̊a høy vekst

2. Niv̊aet p̊a spareraten er ikke viktig siden den ikke p̊avirker vekst p̊a
lang sikt

3. Spareraten bør settes ut i fra hensyn til niv̊aet p̊a konsumet i dag og
i framtiden

4. Spareraten m̊a settes slik at kapitalslitet dekkes inn

Inntektsforskjeller mellom land

Vi fortsetter med samme Solow-modell som over. Land R har invester-
ingsrate γR, og land F har investeringsrate γF . Begge landene har pro-
duktfunksjonen (1). Landene har dessuten samme befolkningsvekst (n) og
depresieringsrate (δ). La yss

R betegne steady-state niv̊aet til y i land R, og
la tilsvarende yss

F betegne steady-state niv̊aet til y i land F .
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11. Vis at
yss

R

yss
F

=
(

γR

γF

) α
1−α

(4)

12. Virker den teoretiske relasjonen (4) å være i overensstemmelse med de
tallene du fant i punkt 1 og 2? Hvilken størrelse i modellen er kritisk for
svaret p̊a dette spørsm̊alet?
13. Skisser kort din evaluering av modellens empiriske relevans p̊a bakgrunn
av svaret i punkt 12.

Humankapital, produktivitet og teknologi

14q. Ta utgangspunkt i tabell 6.2 p̊a side 168 i Weil. Se p̊a to land i og j.
I land i har alle voksne 10 år med skolegang. I land j har alle voksne 4 år
med skolegang. Ellers er landene like i alle henseende. Forholdstallet yi/yj

(der y er BNP per arbeider) vil da være:

1. 2.77

2. 1.68

3. 1.12

4. Ingen av disse

15q. Ta utgangspunkt i nederste tabell p̊a side 203 i Weil. Hvilket utsagn
stemmer IKKE

1. Bidraget til vekst fra humankapital er lavest i Østerrike

2. Bidraget til vekst fra faktorakkumulasjon er lavest i Østerrike

3. Produktivitetsveksten er lavest i Argentina

4. Produktivitetsveksten utgjør en omtrent like stor andel av total vekst
i Østerrike og Chile

16q. Et utviklingsregnskap (development accounting) er nyttig for .....:

1. Å forklare i hvilken grad forskjeller i produktivitet skyldes forskjeller
i teknolgi eller forskjeller i effektivitet

2. Å finne endringer i vekstratene til inntekt i forskjellige land

3. Å finne ut i hvilken grad ulikheter i lands inntekt kan forklares ved
forskjeller i kapitalakkumulasjon

4. Alle punktene over
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17q. Hva har IKKE avgjørende betydning for en bedrifts beslutning om
hvor mye den skal investere i FoU

1. Størrelsen p̊a markedet

2. Hvor lett det er for en konkurrent å kopiere en innovasjon

3. Størrelsen p̊a bedriften

4. Hvor lang tid det g̊ar før innovasjonen blir fortrengt av en ny inno-
vasjon

Tips for å konvertere PWT-data til Excel

Du kan hente ut data enten som html-tabell eller kommaseparert verdier
(.csv). I begge tilfellene kommer uttaket ut inne i nettleseren, og ikke som
egne filer. (Merk at du kan laste ned hele databasen som en .csv fil p̊a siden
http://pwt.econ.upenn.edu/Downloads/index.htm). Velger du html-tabell
kan du kopiere denne inn i Excel direkte. Problemet med denne fram-
gangsm̊aten er at p̊a de fleste systemer med norsk oppsett vil desimalskillet
’.’ som er brukt i PWT bli lest som datoskille av Excel og tallene blir kon-
vertert. Har du dette problemet kan du bruke følgende oppskrift:

1. Velg uttak av data i .csv format.

2. Kopier tabelldelen (dvs tallene og variabelnavnene) inn i Excel. N̊a lig-
ger teksten "Italy","ITA","1950","4042.9754919" eller tilsvarende
i en enkelt celle.

3. Mens hele kolona fortsatt er markert velger du ’Tekst til kolonne’ p̊a
’Data’-menyen.

4. Velg Delimted/separert. P̊a neste trinn setter du komma som sepa-
rator. Sørg for at " er satt som Text qualifier. Du skal n̊a se riktig
kolonnestruktur i previewvinduet under.

5. P̊a det siste trinnet velger du avansert. Velg riktig desimal-skille for
din konfigurasjon (dvs ’,’ for de fleste).

6. Du f̊ar n̊a opp dataene i kolonner, og forh̊apentligvis har Excel gjenkjent
tallinformasjonen p̊a riktig m̊ate slik at du kan regne p̊a tallene (tallene
ligger da til høyre i cellene).
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Svarark for flervalgsoppgaver. Sem. oppg. ECON 2915 
 
 
NAVN:_____________________________________________________________________ 
 
 
 Alternativ  1 Alternativ  2 Alternativ  3 Alternativ  4 

Oppgave 4q     

Oppgave 5q     

Oppgave 6q     

Oppgave 10q     

Oppgave 14q     

Oppgave 15q     

Oppgave 16q     

Oppgave 17q     
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