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                                               [Time: 3 Hours] [Total Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 

N.B: 1. Attempt any five questions 
2. Figures to the right indicate full marks. 

 

Q.1 a) Explain the effects of non-tariff barriers. 10 
 b) Discuss commodity agreements. 

 
10 

Q.2 a) Explain in brief the arguments for economic integration. 10 
 b) Discuss the future prospects of SAARC. 

 
10 

Q.3 a) Examine the recent trends in global trade.  10 
 b) Discuss the contentious issues of WTO. 

 
10 

Q.4  Write explanatory notes an any two: 20 
 a) Tariff barriers in trade  
 b) European union (EU)  
 c) ASEAN  
 d) Dispute settlement mechanism of WTO 

 
 

Q.5 a) Explain the global repercussions of foreign trade multiplier. 10 
 b) Explain the assignment problem in external and internal balance. 

 
10 

Q.6 a) Explain the merits and demerits of flexible exchange rate. 10 
 b) Explain the significance of foreign exchange reserves. 

 
10 

Q.7 a) What are the causes of international migration? 10 
 b) Discuss the role of foreign capital flows in developing countries. 

 
10 

Q.8  Write explanatory notes on any two: 20 
 a) Role of monetary policy in BOP  
 b) Euro currency markets   
 c) Role of MNCs  
 d) Changing role of IMF. 
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(मराठी भाषाांतर) 

                                              [वेळ: ३ तास] [एकूण गणु:१००] 

सचूना: १. कोणतहेी पाच प्रश्न सोडवा. 
२. उजवीकडील अकं पणूण गणु दर्णववतात. 
३. इंग्रजी प्रश्नपत्रिका मळू मानावी. 

 

प्र.१ अ) जकातते्तर ननर्बधंचे पररणाम स्पष्ट करा. १० 

 र्ब) वस्तकुरारावर चचाण करा. 
 

१० 

प्र.२ अ) आर्थणक एकतमतसेाठीचे यकु्ततवाद स्पष्ट करा. १० 
 र्ब) साकण च्या (SAARC) भववतव्याची चचाण करा. 

 
१० 

प्र.३ अ) जागनतक व्यापारातील सद्यकालीन र्बदलाचंे पररक्षण करा. १० 
 र्ब) जागनतक व्यापार सघंटणेर्ी ननगडीत मदु्यांची चचाण करा. 

 
१० 

प्र.४  पढुील पकैी कोणत्याही दोनवर स्पष्टीकरणात्मक टटप ललहा: २० 
 अ) व्यापारातील जकात ननर्बधें   
 र्ब) यरुोवपयन समदुाय  
 क) (ASEAN)-एलर्यन   
 ड) जागनतक व्यापार सघंटनचेी तटां ननवारण यिंणा 

 
 

प्र.५ अ) ववदेर्ी व्यापार गणुकाचे जागनतक पररणाम स्पष्ट करा. १० 
 र्ब) अतंगणत व र्बहीगणत व्यवहारातील समतोललत अलभहस्ताकंन समस्या अधोरेखीत करा.  

 
१० 

प्र.६ अ) र्बदलत्या ववननमय दराचे गणु आणण दोष स्पष्ट करा. १० 
 र्ब) ववदेर्ी ववननमय साठ्याचे महत्व स्पष्ट करा 

 
१० 

प्र.७ अ) आंतराष्रीय स्थलांतरणाची कारणे कोणती आहेत त ेसागंा.  १० 
 र्ब) ववकसनर्ील देर्ातील परककय भांडवल प्रवाहाच्या भलूमकेची चचाण करा. 

 

१० 

प्र.८  पढुील पकैी कोणत्याही दोनवर स्पष्टीकरणात्मक टटप ललहा: २० 
 अ) मौटिकधोरणाची व्यवहारर्षेातील भलुमका  
 र्ब) यरुोचलन र्बाजार  
 क) र्बहुराष्रीय कंपन्याची भलूमका   
 ड) आंतराष्रीय नानेननधीची र्बदलती भलूमका  

------------------------------------------ 


