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  [Time: Three Hours] [ 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) Discuss different types of Non-tariff barriers. State their effects on International trade.   10 

 b) Write a note on Dumping.  10 

    

Q.2. a) Explain the future prospects of SAARC.  10 

 b) Describe Regionalism Vs Multilateralism.  

 
10 

Q.3. a) Explain the impact of Agreement on Agriculture under W. T. O.  10 

 b) Examine the working of dispute Settlement mechanism of W. T. O. 

 
10 

Q.4.  Write explanatory notes on any Two of the following :   20 

  a) Commodity Agreements  

b) Types of migrations 

c) Contentions issues of WTO 

d) Recent trends in Global trade  

 

 

Q.5.  Explain foreign trade multiplier and bring out its global repercussions.  20 

    

Q.6. a) Write a note on Currency convertibility.  10 

 b) Briefly describe interest rate parity theory. 

 
10 

Q.7. a) Examine the trends in Labour migration.  10 

 b) Describe the role of multi national corporations in development of a country.  

 
10 

Q.8.  Write explanatory notes on Any Two of the following:  

a) Trade off between internal and external balance 

b) Significance of forex reserves  

c) Exchange Risk  

d) Changing role of IMF    

20 
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[वेळ : ३ तास] [ गुण : १००] 

Please check whether you have got the right question paper. 

सचूना : १. कोणतेही पाच प्रश्न सोडवा.  

२. उजवीकडील  अकं पणूण गणु दर्णववतात.  

३. इगं्रजी प्रश्नपविका मळू मानावी   

 

प्र.१. अ) विगर – जकातीच्या ववववध प्रकारांची चचाण करून तयांचे आतंरराष्ट्रीय व्यापारावरील पररणाम 

सांगा.  

१० 

 ब) “अवपुंजन”, यावर विप वलहा. १० 

    

प्र.२. अ) भववष्ट्यातील साकण च्या अपेक्षा सपष्ट करा.  १० 

 ब) प्रादवेर्कता ववरुद्ध िहुपक्षीयता यांचे वणणन करा. 

  

१० 

प्र.३. अ) जागवतक व्यापार संघिने अंतगणत र्तेीवरील कराराचे पररणाम स्पष्ट करा.  १० 

 ब) जागवतक व्यापार संघिने  अतंगणत वादर्मन यंिणेच्या कामकाजाचे परीक्षण करा. 

 

१० 

प्र.४.  स्पष्टीकरणातमक विपा वलहा. (कोणत्याही दोन) २० 

 अ) वस्त ूकरार   

 ब) स्थलांतरांचे प्रकार   

 क) जागवतक व्यापार संघिनेचे वादग्रस्त मदु्द े  

 ड) जागवतक व्यापारातील सद्यकालीन िदल   

 

 

प्र.५. अ) ववदरे्ी व्यापार गणुक स्पष्ट करा आवण तयाचे होणारे जागवतक पररणाम सांगा.   

 

२० 

प्र.६. अ) चलन पररवतणन यावर विप वलहा.  १० 

 ब) व्याज दर समानता वसद्धांताचे थोडक्यात वणणन करा. 

 

१० 

प्र.७. अ) कामगार स्थलांतरातील िदलांचे परीक्षण करा.  १० 

 ब) राष्ट्राच्या ववकासामधील िहुराष्ट्रीय कंपन्याच्या भवूमकेचे वणणन करा. 

 

१० 

प्र.८.  स्पष्टीकरणातमक विपा वलहा. (कोणत्याही दोन)  २० 

 अ) अतंगणत आवण िवहगणत व्यापार र्षे संतुलन   

 ब) राखीव ववदरे्ी मदु्रा वनधीचे महतव   

 क) ववदरे्ी वववनमय धोके   

 ड) अतंरराष्ट्रीय नाण ेवनधीचे िदलती भवूमका   

 

********************* 


