2004 KPSS ktisat Sorular
www.memurlar.net adresinden al nm t r.
1- Marjinalist devrimle ilgilidir?
Cevap: Azalan marjinal fayda
2- Ricardo'ya ait de%ildir?
Cevap: Tar m ürünlerinin talep elastikiyetinin
dü ük olmas nedeniyle sanayile menin olmas
3- Toplam maliyet fonksiyonu= Qküp - 10 Q
kare +50 Q ise tam rekabet piyasas nda
normal kar sa%layan fiyat düzeyi nedir?
Cevap= 25 buldum(0, 6,5 57, 25, 50 di%er klar)
4- Monopolün talep denklemi verilmi , bir de
toplam maliyet denklemi. Monopol gücü
nedir?
Cevap=p-mc/mc dir(0.33 yada 3,33 gibiydi)
5- A a% dakilerden hangisi sonucu arz artar?
Cevaplar=negatif arz oku yada fiyat
beklentisinden daha dü ük fiyat olu mas
6- Enflasyon-vergi ili kisi ?
Cevap= Oliver-tanzi etkisi
7-Kuznet?
Cevap= geir da% l m büyümeyle bozulur yada
önce bozulur sonra düzelir
8-2000 y llarda Türkiye ihracat ?
Cevap= Tekstil ve otomobil
9- Paran n dolan m h zlar ?
Cevap=20 den 18 ya
10- COBB douglas sorusu?
Cevap=x ve y de%erlerindeki de%erlerin toplam
bir olan
11- 4 firma endüstri üretiminin %90 n
üretiyorsa?
Cevap=oligopol
12- Vergiler dü er para arz artar?
Cevap=fazi belirsiz,gelir allah n emri artar,
tüketimde artar
13- LM sonsuz, faizin yat r m elastikiyeti s f r
ise?
Cevap=lm yatay, s dik
14- Klasiklerle ilgili soru?
Cevap=fiyatlar art nca reel ücret de%i mez
15- Finansal aktifleri geni ce elen alan görü ?
Cevap=chicago
16- Hangisi ricardoya uymaz?
Cevap=uluslaraars nda emek inmobildir(Cevapta
tersi yaz lm )
17- Tobin q su soruldu
Cevap= q birden büyük olunca yat r m yap l r
18- Harrod ve solow ortak özellik?
Cevap= Ben tasarruf ve büyüme ili kisi dedim
yada teknoloji (ama iki tane teknoloji vard )

19- c+ +g=s+t+m de%erleri verilmi transfer
harcamalar nedir?
Cevap: verilen tüm de%erleri koyun iki denkli%i
e itleyen de%er cevapt r
20- GSY H=3000
Gayri safi yat r m=
Net yat r m=
Net d alem factör gelirleri=
Dolayl vergiler=
MG nedir?
21-Para politikas arac de%il?
Cevap=bariz vergi politikas
22- Hangisi yanlistir?
cevap= Laffer e%risi dik eksende vergi geliri
olunca u eklini al r
23- A a% dakilerden hangisi para politikas
arac de%ildir?
- Vergili seçenek.
24- MC ve T verilmi yat r m çarpan nedir?
( 2,5 olmas gerekir. )
25- Neoklasik teoride i sizlik neyi ifade eder?
(teknolojik, yap sal, iradi..)
26- Makro ekonominin tan mlar yla ilgili soru:
(Stagflasyon udur,enflasyon udur gibi.. )
27- M3A para arz n n soruldu%u soru:
320, 180, ...
28- Banka kar l k oranlar n n dü tü%ü, kredi
kart kullan m n n artt % durumda para
ço%altan ve MI/GSMH nas l olur?
(?)
29- gücünün marj verimili%i ve serm marj.
verm. verildi? Bununla ilgili i lem soruldu.
30- ki ayri faiz orani gorusu kimindir?
(wicksell )

