
CC-201 Economics (આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર) 

 

1 

Rajesh  B  Ganvit, Assistant Professor and Head 

S.D. Arts & Shah B.R. Commerce College, Mansa 

Department of Economics 

UGBCOM SEM-III Economics (Study Material: MCQs) 1.  નિરપકે્ષ ખર્થલાભિો નિદ્ાતં ક્યા અર્થશાસ્ત્રીએ આપ્યો હતો? 

(A) એડમ નસ્ત્મર્,  (B) રરકાડો,   (C) નમલ,   (D) માશથલ 2.  આતંરરાષ્ટીય વેપારિા મળૂમા ંકઈ મખુ્ય બાબત રહલેી છે? 

(A) વસ્ત્તુ નવભાજિ,  (B) શ્રમ નવભાજિ અિે નવશીનષ્ટકરણ,   (C) , આ બંિે  (D) કોઈ િહીં 3.  િાપકે્ષ ખર્થલાભિો નિદ્ાતં ક્યા અર્થશાસ્ત્રીએ આપ્યો હતો? 

(A) એડમ નસ્ત્મર્,  (B) રરકાડો,   (C) નમલ,   (D) માશથલ 4.  વપેારિી શરતો અગંિેો પારસ્ત્પરરક માગંિો નિદ્ાતં ક્યા અર્થશાસ્ત્રીએ આપ્યો હતો? 

(A) એડમ નસ્ત્મર્,  (B) રરકાડો,   (C) જે.એિ. નમલ,   (D) માશથલ 5.  િા્િ પ્રમાણ તફાવતિો નિદ્ાતં ક્યા અર્થશાસ્ત્રીએ આપ્યો છે? 

(A) એડમ નસ્ત્મર્,  (B) રરકાડો,   (C) હેક્ર્ર-ઓહલીિ,   (D) માશથલ 6.  િીર્િેી કઈ પરરનસ્ત્ર્નતમા ંઆતંરરાષ્ટ્રીય વપેાર અનસ્ત્તત્વમા ંઆવશ ેિનહ? 

(A) નિરપેક્ષ ખર્થ તફાવત,  (B) િાપેક્ષ ખર્થ તફાવત,   (C) િરખો ખર્થ તફાવત,   (D) શૂન્ય ખર્થ તફાવત 7.  હકે્ર્ર-ઓહલીિએ આપલેા નિદ્ાતંમા ંઆતંરરાષ્ટ્રીય વપેારિુ ંમખુ્ય કારણ કયુ ંછે? 

(A) નિરપેક્ષ ખર્થ તફાવત,  (B) િા્િ પ્રમાણ તફાવત,   (C) િાપેક્ષ ખર્થ તફાવત,   (D) િરખો ખર્થ તફાવત 8.  િીર્ ેજણાવલેા તફાવતો પકૈી કયો તફાવત બાહ્ય વપેારિ ેઆતંરરક વપેારર્ી અલગ પાડ ેછે? 

(A) ર્લણિો તફાવત,  (B) આર્ર્થક િીનતિો તફાવત,   (C) રાજકીય િતા્ીશિો તફાવત,   (D) ઉપરિા બ્ાજ 9.  રરકાડોિા મત મજુબ, િાપકે્ષ ખર્થ તફાવત મત ેકયુ ંપરરબળ જવાબદાર હોય છે? 

(A) િા્િ પ્રમાણમાં તફાવત,  (B) શ્રમિી ઉત્પાદકતામાં તફાવત,   (C) ટેકિીકલ પ્રગનત,   (D) આયાત જકાતો 10.  ઉત્પાદિ ખર્થ તફાવતિા મખુ્ય કટેલા પ્રકારો છે? 

(A) બે,  (B) રણ,   (C) ર્ાર,   (D) પાંર્ 11.  લીયોન્તીફ નવરો્ાભાિ કઈ બાબતિ ેરજુ કર ેછે? 

(A) નમલિા નિદ્ાંતિંુ,  (B) રીકાડોિા ખર્થ તફાવતિા નિદ્ાંતિંુ,   (C) હેક્ર્ર-ઓહલીિિા િા્િ પ્રમાણ નિદ્ાંતિંુ,   (D) 
આ પૈકી કોઈ િહીં 12.  બે દશેોમા ંખર્થ તફાવત િરખો હોય ત ેનસ્ત્ર્નતમા-ં 
(A) વેપારર્ી બંિે દેશોિે િરખો લાભ મળશે,  (B) વેપારર્ી બંિે દેશોિે િરખું િુકશાિ ર્શે,   (C) વેપાર અનસ્ત્તત્વમાં આવશે િહીં,   (D) બંિે દેશો નવશીનષ્ટકરણ અપિાવશે 13.  વેપારિી શરતો અગંિેો પારસ્ત્પરરક માગંિો નિધ્ાતં કોણ ેઆપ્યો હતો? 
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(A) જે. એિ. નમલ,  (B) પીગું,   (C) રરકાડો,   (D) માશથલ 14.  નવદશેી વસ્ત્તિુો એક એકમ મળેવવા મત ેદશે ેજેટલા એકમોિી નિકાિ કરવી પડ ેત ેબંિ ેવચ્ર્િેા ગણુોત્તરિ ેશુ ંકહવેાય છે? 

(A) નવનિમય દર,  (B) વેપાર,   (C) લેવડ-દેવડ,   (D) નસ્ત્ર્ર નવનિમય દર 15.  વેપારિી શરતોિા કટેલા પ્રકારો છે? 

(A) બે,  (B) રણ,   (C) ર્ાર,   (D) પાંર્ 16.  અલ્પનવકનિત દશેો માટ ેનવશ્વબજારમા ંવપેારિી શરતોિુ ંએનતહાનિક વલણ કવેુ ંછે? 

(A) િાિુકુળ,  (B) પ્રનતકૂળ,   (C) નસ્ત્ર્ર,   (D) શૂન્ય તફાવત 17.  એક િા્િલક્ષી વસ્ત્ત ુનવનિમયિી શરતોિો ખ્યાલ કોણ ેરજુ કયો? 

(A) વાઈિર,  (B) માશથલ,   (C) ટાઉસિંગ,   (D) માશથલ-એજવર્થ 18.  કલુ વસ્ત્ત ુનવનિમયિી શરતોિો ખ્યાલ કોણ ેરજુ કયો? 

(A) વાઈિર,  (B) માશથલ,   (C) ટાઉસિંગ,   (D) માશથલ-એજવર્થ 19.  વેપારિી શરતો નવશ ેદરખાસ્ત્ત રખેાઓિો નિદ્ાતં આપિાર અર્થશાસ્ત્રી- 
(A) વાઈિર,  (B) માશથલ,   (C) ટાઉસિંગ,   (D) માશથલ-એજવર્થ 20.  િીર્ ેપકૈી કયુ ંપરરબળ વપેારિી શરતોણ ેપ્રભાનવત કરત ુિર્ી? 

(A) આયાત,  (B) જકાત,   (C) અવમૂલ્યિ,   (D) રાજકીય િીનતઓ 21.  વેપારિી શરતો શુ ંદશાથવ ેછે? 

(A) નિકાિિા એકમિા બદલામાં આયાતિંુ પ્રમાણ,  (B) આયાતિા એકમિા બદલામાં નિકાિિંુ પ્રમાણ,   (C) આ બંિે,   (D) 
આ પૈકી કોઈ પણ િહીં 22.  આવક વપેારિી શરતોિો ખ્યાલ કયા અર્થશાસ્ત્રીએ રજુ કયો? 

(A) વાઈિર,  (B) માશથલ,   (C) ટાઉસિંગ,   (D) પ્રો. ડોરા 23.  એક િા્િ નવિીમય શરતમા ંિીર્ ેપકૈી કઈ બાબતિો િમાવશે કરવામા ંઆવ ેછે? 

(A) આયાત ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,  (B) નિકિી ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,   (C) આયાત અિે નિકાિી ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,   (D) 
આ પૈકી કોઈ િહીં 24.  દ્ર્રી-િા્િ નવિીમય શરતમા ંિીર્ ેપકૈી કઈ બાબતિો િમાવશે કરવામા ંઆવ ેછે 

(A) આયાત ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,  (B) નિકિી ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,   (C) આયાત અિે નિકાિી ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,   (D) 
આ પૈકી કોઈ િહીં 25.  આવક નવનિમય શરત એટલ ે

(A) વસ્ત્તુ નવનિમય શરતો (N)િે નિકાિોિા જથ્ર્ા વડે ગુણવામાં આવે છે.,  (B) વસ્ત્તુ નવનિમય શરતો (N)િે આયાત ઉદ્યોગોિી 
કાયથક્ષમતાિા વડે ગુણવામાં આવે છે,   (C) વસ્ત્તુ નવનિમય શરતો (N)િે નિકાિ ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતાિા વડે ગુણવામાં આવે છે,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 26.  િરકં્ષણિીનતિી તરફણેમા ંરજુ કરવામા ંઆવલેી દલીલ િૌ પ્રર્મ કોણ ેરજુ કરી હતી? 

(A) હેન્રી ર્ાલ્િથ,  (B) એલેક્ષઝાંડર હેનમલ્ટિ,   (C) ફેડરરક લીસ્ત્ટ,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 
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27.  બાળ-ઉ્ોગોિ ેરક્ષણ આપવાિી દલીલ િાર્ ે કોિુ ંિામ જોડાયલે છે? 

(A) ફેડરરક લીસ્ત્ટ,  (B) એલેક્ષ ઝાંડર,   (C) હેન્રી ર્ાલ્િથ,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 28.  િરકં્ષણ િીનતિા ભયસ્ત્ર્ાિ િીર્ ેપકૈી કઈ બાબત/ બાબતો હોઈ શક?ે 

(A) નબિકાયથક્ષમ ઉદ્યોગોિે ઉતેજિ પૂરં પડે છે,  (B) િરકારિે લાંબાગાળે િરંક્ષણ દુર કરવા માટે સ્ત્ર્ાનિક નહતોિો િામિો કરવો 
પડે છે.,   (C) આ પૈકી બિે,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 29.  હનેમલ્ટિિા મત-ે"િરકં્ષણિીનતમા ંરક્ષણાત્મક જકાતિી િરખામણીમા ંઆર્ર્થક િહાય(િબિીડી) િરળ છે". કારણ ક-ે 
(A) આર્ર્થક મદદિી િીનત િરળ અિે િી્ી છે જયારે રક્ષણાત્મક જકાતિીનત જરટલ છે.,  (B) આર્ર્થક મદદ ભાવ વ્ારાિે પોષતી 
િર્ી,   (C) આર્ર્થક મદદ નિકાિિે ઉતે્તજિ આપે છે,   (D) ઉપરિા બ્ાજ 30.  સ્ત્ર્ાનિક ઉદ્યોગોિ ેનવદશેી હરીફાઈ િામ ેરક્ષણ આપવાિા હતેરુ્ી લવેામા ંઆવતા પગલામંા ંિીર્ ેપકૈી કઈ બાબતિો િમાવશે 
કરવામા ંઆવ ેછે. 
(A) આયાત જકાત વ્ારવામાં આવે છે.,  (B) આયાત જકાત ઘટાડવામાં આવે છે.,   (C) િબિીડી આપવામાં આવતી િર્ી,   (D)  31.  િકારાત્મક આયાત જકાતિા કારણ-ે 

(A) કર ઉપજ વ્ે છે,  (B) ઉત્પાદિ ઘટે છે,   (C) િંપૂણથ િરંક્ષણ મળે છે,   (D) આયાત વ્ે છે 32.  મકુ્ત વપેારિા લી્ ેગ્રાહકોિુ ંકલ્યાણ- 

(A) વ્ે છે,  (B) ઘટે છે,   (C) અનિનશ્ર્ત છે,   (D) નસ્ત્ર્ર રહે છે 33.  નબિજકાત અવરો્ોમા ંિીર્ ેપકૈી કઈ બાબતિો િમાવશે ર્ાય છે? 

(A) આયાત પરરમાણ,  (B) પરવાિા પદ્નત,   (C) A અિે B, આ બંિે,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 34.  આયાત જકાતિા પરરણામ ેદશેિા અર્થતરંમા-ં 
(A) ભાવ ઘટે છે,  (B) આયાત વ્ે છે,   (C) ઉત્પાદિ વ્ે છે,   (D) વપરાશ વ્ે છે 35.  મકુ્તરીત ેકોઈ પણ પ્રકારિા નિયરંણ વગરિા મકુ્ત વપેારિી િીનતિા નહમાયતી કોણ હતા? 

(A) એડમ નસ્ત્મર્,  (B) ફેડરરક લીસ્ત્ટ,   (C) એલેક્ષ ઝાંડર,   (D) હેન્રી ર્ાલ્િથ 36.  િીર્ ેપકૈી કયો લાભ મકુ્ત વપેારિા લાભોમારં્ી મળતો િર્ી? 

(A) કુલ ઉત્પાદિમાં વ્ારો ર્ાય છે,  (B) રોજગારી અિે આવકમાં વ્ારો ર્ાય છે,   (C) ઉત્પાદિ પદ્નતમાં િુ્ારો,   (D) ગરીબ 
દેશોિંુ શોષણ ર્ાય છે. 37.  મોટા ઔદ્યોનગક દશેો પોતાિા મત ેબજારો મળેવવા માટ ેબીજા દશેોમા ંિીર્ા ભાવ ેમાલ-િામાિ વરે્ ેછે- તિે ેશુ ંકહવેામા ં
આવ ેછે? 

(A) માલિંુ માલિંુ વેર્ાણ,  (B) માલિંુ માલિંુ લાદણ,   (C) માલિંુ માલિી નિકાિ,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 38.  નવનિમય દર નિ્ાથરણ માટેિા કલુ કટેલા નિદ્ાતંો છે? 

(A) 2,  (B) 3,   (C) 4,   (D) 5 39.  ર્લણો વચ્ર્િેા દરિ ેક્યા પ્રકારિો દર કહવેામા ંઆવ ેછે? 

(A) વ્યાજ દર,  (B) નવનિમય દર,   (C) વેતિ દર,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 40.  િમ-ખરીદ શનક્તિો નિદ્ાતં વજૈ્ઞાનિક ઢભ ેરજુ કરિાર અર્થશાસ્ત્રી કોણ હતા? 



CC-201 Economics (આંતરરાષ્ટ્રીય અર્થશાસ્ત્ર) 

 

4 

Rajesh  B  Ganvit, Assistant Professor and Head 

(A) ગુસ્ત્ટાવ કેિલ,  (B) રરકાડો,   (C) હેક્ર્ર-ઓહલીિ,   (D) માશથલ 41.  ટકંશાળી િમતાિો નિદ્ાતં કઈ વ્યવસ્ત્ર્ા પર આ્ારરત હતો? 

(A) કાગદીિાણં,  (B) િુવણથ્ોરણ,   (C) ર્ાંદી્ોરણ,   (D) કે્રડીટ િાણં 42.  નવશ્વિા મોટાભાગિા દશેોએ કવેા નવનિમયદરિી વ્યવસ્ત્ર્ા સ્ત્વીકારી છે? 

(A) પરરવતથિશીલ,  (B) બદ્,   (C) નસ્ત્ર્ર,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 43.  નવનિમય દર વ્ ેત્યાર ેનવદશેી ર્લણિી કકમંત- 

(A) વ્ે છે.,  (B) નસ્ત્ર્ર રહે છે.,   (C) ઘટે છે.,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 44.  ખરીદશનક્ત િમતાિો નિદ્ાતં કઈ ર્લણ વ્યવસ્ત્ર્ાિ ેલાગ ુપડ ેછે? 

(A) ર્ાંદી્ોરણ,  (B) િુવણથ્ોરણ,   (C) કાગદીિાણં,   (D) કે્રડીટ િાણં 45.  નવનિમય દર એટલ-ે 

(A) ર્લણિંુ આંતરરક મૂલ્ય,  (B) ર્લણિંુ બાહ્ય મૂલ્ય,   (C) િાણાંિી કકંમત,   (D) વસ્ત્તુિી કકંમત 46.  િમ-ખરીદ શનક્તિો નિદ્ાતં િૌ પ્રર્મ રજૂ કરિાર અર્થશાસ્ત્રી કોણ હતા? 

(A) ગુસ્ત્ટાવ કેિલ,  (B) રરકાડો,   (C) હેક્ર્ર-ઓહલીિ,   (D) જ્હોિ વ્હીટલી 47.  નવદશેી ર્લણિી માગં રખેા કવેા પ્રકારિી હોય છે? 

(A) ઋણ ઢાળિી,  (B) ્િ ઢાળિી,   (C) નક્ષનતજ રેખાિે િમાંતર,   (D) આડી ્રીિે િમાંતર 48.  નવદશેી ર્લણિી પરુવઠા રખેા કવેા પ્રકારિી હોય છે? 

(A) ઋણ ઢાળિી,  (B) ્િ ઢાળિી,   (C) નક્ષનતજ રેખાિે િમાંતર,   (D) આડી ્રીિે િમાંતર 49.  નવનિમય દર અગં ેલણેદણેિી તલુિા નિદ્ાંતમા ંકયો નવનિમયદર અનભપ્રતે છે? 

(A) નસ્ત્ર્ર નવનિમય દર,  (B) બધદ નવનિમયદર,   (C) તરતો નવિીમય દર,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 50.  ટકંશાળી િમતાિા નિદ્ાતંમા ંઉપલી મયાથદા ક ેજેમા ંહરેફરે ખર્થ ઉમરેવામા ંઆવ ેછે તેિા પરરણામ ેજે દર અનસ્ત્તત્વમા ંઆવ ે
છે ત-ે 

(A) િોિા આયાત સબંદુ,  (B) િોિા નિકાિ સબંદુ,   (C) િોિા ્ોરણ,   (D) આ પૈકી કોઈ િહીં 
 

Answer KEY  
1.  (A) એડમ નસ્ત્મર્,  2.  (B) શ્રમ નવભાજિ અિ ેનવશીનષ્ટકરણ,   3.  (B) રરકાડો,   4.  (C) જે.એિ. નમલ,  5.  (C) હકે્ર્ર-

ઓહલીિ,  6.  (C) િરખો ખર્થ તફાવત,  7.  (B) િા્િ પ્રમાણ તફાવત,  8.  (D) ઉપરિા બ્ાજ,   9.  (B) શ્રમિી 
ઉત્પાદકતામા ંતફાવત,  10.  (B) રણ,   11.  (C) હકે્ર્ર-ઓહલીિિા િા્િ પ્રમાણ નિદ્ાંતિુ,ં   12.  (C) વપેાર અનસ્ત્તત્વમા ં
આવશ ેિહીં,  13.  (A) જે. એિ. નમલ,  14.  (A) નવનિમય દર,  15.  (C) ર્ાર,  16.  (B) પ્રનતકળૂ,  17.  (A) વાઈિર,  18.  

(C) ટાઉસિગં,  19.  (D) માશથલ-એજવર્થ,  20.  (D) રાજકીય િીનતઓ,  21.  (C) આ બંિ,ે  22.  (D) પ્રો. ડોરા,  23.  (B) 

નિકિી ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,  24.  (C) આયાત અિ ે નિકાિી ઉદ્યોગોિી કાયથક્ષમતા,  25.  (A) વસ્ત્ત ુ નવનિમય શરતો (N)િ ે
નિકાિોિા જથ્ર્ા વડ ેગણુવામા ંઆવ ેછે.,  26.  (B) એલકે્ષઝાડંર હનેમલ્ટિ,  27.  (A) ફડેરરક લીસ્ત્ટ,  28.  (B) આ પકૈી કોઈ 
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િહીં,  29.  (D) ઉપરિા બ્ાજ,  30.  (A) આયાત જકાત વ્ારવામા ંઆવ ેછે.,  31.  (C) િંપણૂથ િરકં્ષણ મળ ેછે,  32.  (A) વ્ ે
છે,  33.  (C) A અિ ેB, આ બિં,ે  34.  (C) ઉત્પાદિ વ્ ેછે,  35.  (A) એડમ નસ્ત્મર્,  36.  (D) ગરીબ દશેોિુ ંશોષણ ર્ાય છે.,  
37.  () માલિુ ંમાલિુ ંલાદણ,  38.  (B) 3,  39.  (B) નવનિમય દર,  40.  (A) ગસુ્ત્ટાવ કિેલ,   41.  (B) િુવણથ્ ોરણ,  42.  (A) 

પરરવતથિશીલ,  43.  (A) વ્ ેછે.,  44.  (C) કાગદીિાણં,  45.  (B) ર્લણિુ ંબાહ્ય મલૂ્ય,   46.  (D) જ્હોિ વ્હીટલી,   47.  (A) 

ઋણ ઢાળિી,   48.  (B) ્િ ઢાળિી,   49.  (C) તરતો નવિીમય દર,   50.  (B) િોિા નિકાિ સબદં ુ  


