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[Time: Three Hours] [ Marks:100] 

Please check whether you have got the right question paper. 
N.B: 1. Answer any five questions selecting not more than three from any section.  

2. Figures to the right indicate full marks. 
SECTION I 

Q.1  Examine. (any two) 
a) Ricardo’s theory of international trade.  
b) Factor endowment theory of international trade. 
c)  Leontief paradox.  

 

20 

Q.2  Explain (any two)  
a) Factors determining capital mobility.  
b) Wage – convergence  
c) Role of FDI.  

 

20 

Q.3  Discuss (any two) 
a) Economic arguments for protection. 
b) Export – oriented trade strategy  
c) Labour standards and environment issues in WTO. 

 

20 

Q.4  Explain (any two) 
a) Theory of optimum tariff. 
b) Voluntary export restraint and commodity agreements. 
c) Meaning and effects of tariffs.  

 

20 

  SECTION II  

Q.5  Examine (any two)  
a) Structure of balance of payments 
b) Types of disequilibrium in balance of payments 
c) Monetary measures to reduce deficit in balance of payments.  

 

20 

Q.6  Explain (any two) 
a) Functions of foreign exchanges market.  
b) Purchasing power parity theory. 
c) Spot and forward exchange rates.  

 

20 

Q.7  Discuss (any two) 
a) Fixed versus flexible exchanges rate system. 
b) RNC of IMF 
c) Exchange rate experience between oil stocks, 1973 – 1980.  

20 

Q.8  Explain (any two) 
a) Benefits and types of economic integration 
b) NAFTA  
c) SAARC 

20 
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[वेळ : तीन तास] [ गणु: १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना : १. कोणतहेी पाच प्रश्न सोडवा, ज्यामध्ये कोणत्याही एका ववभागातील तीनपके्षा अधिक प्रश्न 
अस ूनयेत.  

२. उजवीकडील अकं प्रश्नाच ेपणूण दर्णववतात. 
विभाग १  

प्र.१  अभ्यासा (फक्त दोन ) 
अ. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा ररकाडोचा ससद्ांत  

ब. घटक ववपलुतचेा आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा ससद्ांत  

क. सलऑन्टीक ववरोिाभास 

  

२० 

प्र.२  चचाण करा (फक्त दोन ) 
अ. भांडवल गतीक्षमतवेर पररणाम करणारे घटक.  

ब. वेतन – असभसारण 

क. परकीय थेट गुतंवणकुीची भसूमका.  

 

२० 

प्र.३  स्पष्ट्ट करा. (फक्त दोन ) 
अ. सरंक्षणाच्या सदंभाणतील आधथणक यकु्क्तवाद  

ब. ननयाणत – प्रािान्याची व्यापार रचना.  

क. जागनतक व्यापार सघंटनेच्या सदंभाणतील र्मे पररणाम आणण पयाणवरणाचे मदु्द.े  

 

२० 

प्र.४  स्पष्ट्ट करा. (फक्त दोन) 
अ. पयाणप्त जकात ससद्ांत  

ब. ऐक्च्िक ननयाणत बिंने आणण वस्त ूकरार 

क. जकातीचा अथण आणण पररणाम  

 

२० 

  विभाग ब   

प्र.५  अभ्यासा (फक्त दोन)  

अ. व्यवहार तोलाची रचना  

ब. व्यवहार तोलाच्या असमतोलाचे प्रकार  

क. व्यवहार तोलातील तटु कमी करण्याचे मौद्रिक उपाय  

 
 
 
 
 
 

२० 
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प्र.६  चचाण करा. (फक्त दोन ) 
अ. परकीय चलन बाजाराची काये 

ब. खरेदी र्क्क्त समता ससद्ांत  

क. हजर आणण वायदा ववननमय दर  

 

२० 

प्र.७  स्पष्ट्टीकरण करा. (फक्त दोन) 
अ. क्स्थर ववरुद् लवधचक ववननमय दर प्रणाली. 
ब. आंतरराष्ट्रीय नाणेननिीची भसूमका 
क. १९७३ – १९८० च्या तले िक्याच्या कालाविीतील ववननमय दराच्या सदंभाणतील अनभुव  

 

२० 

प्र.८  चचाण करा(फक्त दोन ) 
अ. आधथणक एकाक्त्मकारणाचे फायदे आणण प्रकार  

ब. नाफ्ता (NAFTA) 

क. साकण  (SAARC)  

 

२० 

 

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


