
 

TAMIL NADU OPEN UNIVERSITY 
School of Social Sciences 

Home/Spot Assignment-1 

Programme Code No  :  110  

Programme Name :  3rd Year B.A, Business Economics  
Course Code & Name :  BBE-31: International Economics /  

gd;dhl;Lg; nghUshjhuk; 

Batch :  AY 2019-20 

No. of Assignment :  One Assignment for Each 2 Credits 

Maximum CIA  marks    :  25  ( Average of  Total No. of  Assignments )  

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Differentiate between balance of trade and balance of payments. 

அந்ின யாணி ிலக்கும், அந்ின செலுத்து ிலக்கும் உள் வயறுாட்லை 

யியாி. 

2. State the arguments for and against Fixed Exchange Rate. 

சகிழ்யற் நாற்றுவீதத்திற்கு ஆதபயா நற்றும் திபா யாதங்கல ழுதுக. 

3. What are the objectives of IMF? 

ன்ாட்டு ண ிதினின் வாக்கங்கள் னாலய? 

 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the comparative cost theory. 

ஒப்பீட்டு செவு வகாட்ாட்டில யிக்குக. 

2. What is meant by terms of Trade? Explain the various types and factors 

influencing terms of trade. 

யாணி வீதம் ன்ால் ன்? அதன் யலககள் நற்றும் அதல ிர்ணனிக்கும் 

காபணிகல யிக்குக. 

3. Explain the different types of quotas. 

ங்கயின் யலககல யியாி. 

 

 

 

 

 



Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the various types of Exchange Control. 

சொயணி கட்டுப்ாட்டின் யலககல யியாி. 

2. Analyse the role of international trade in economic development. 

சாருாதாப முன்வற்த்தில் ன்ாட்டு யாணித்தின் ங்கில ஆபாய்க. 

3. Explain the objectives and functions of World Bank. 

உக யங்கினின் வாக்கங்கள் நற்றும் அதன் ணிகல யிக்குக 

 

Home/Spot Assignment-4 

 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the role of international trade in economic development? 

                                                ? 

2. Explain the case for floating exchange rate? 

                                               ? 

3. Analyse the functions and objectives of World Bank? 

உல                                       ? 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. What are the characteristics of good tax system? 

 ஒரு ல்யாிமுலனின் இனல்புகள் னாலய? 

2. Discuss the sources of public department. 

 சாதுக்கைின் ஆதாபங்கல யிக்குக. 

3. Examine the nature of public finance. 

 சாதுிதினின் இனல்புகள் னாலய? 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the scope of public finance. 

சாதுிதினின் ல்லகல யிக்குக. 

2. Explain the principle of Maximum social advantages. 

உச்ெில ெமூதான ன்லந வகாட்ாட்லை யிக்கு. 

3. Discuss the dificit financing in Indian Plan. 

இந்தினாயின் திட்ைங்கில் ற்ாக்குல ிதினாக்கத்தில யியாதி. 

 

Home/Spot Assignment-3 

1. What are the merits and demerits of Indirect taxes? 

நலமுகயாினின் ன்லந, தீலநகல ற்ி கூறுக. 

2. Describe the causes for the growth of Public Expenditure. 

சாதுசெவு சருகுயதற்கா காபணத்லத ற்ி யிக்கு. 

3. Briefly explain the objectives of MODVAT. 

 MODVAT–ன் வாக்கங்கல ற்ி யிக்கு. 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. What is land return? State different types of land reforms. 

ி ெீர்திருத்தம் ன்ால் ன்? வநலும் அதன் ல்வயறு யலககல கூறுக. 

2. What are the objectives of planning? 

திட்ைநிடுதலின் வாக்கங்கள் னாலய? 

3. What is Human Rights? State its advantages. 

நித உாிலந ன்ால் ன்? வநலும் அதன் ன்லநகல கூறுக. 

 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. What are the features of Indian Economy? Explain. 

இந்தின சாருாதாபத்தின்  இனல்புகள் னாலய? யிக்குக. 

2. Explain the effects of population growth on economic development. 

சாருாதாப முன்வற்த்தில் நக்கள் சதாலக யர்ச்ெினில் ற்டும் 

ாதிப்புகல யிக்குக. 

3. Explain the role of small scale. 

இந்தின சாருாதாபத்தில் ெிறு சதாமிற்ொலனின் ங்கில யிக்குக. 

 

 

 

 

 

 



Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

 

1. Explain the impact of foreign trade on India’s Economic development. 

இந்தின சாருாதாப முன்வற்த்தில் ன்ாட்டு யாணித்தின் ாதிப்புகல 

யிக்குக. 

2.. Explain different poverty alleviation programmes. 

ல்வயறு யறுலந ஒமிப்பு திட்ைங்கல யிக்குக. 

3. Explain the need for balanced regional development. 

ொிெநநா யட்ைாப யர்ச்ெிக்கா வதலயகல யிக்குக. 
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Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1 Explain the problems of women entrepreneurs. 

 நகிர் சதாமில் முலவயாாின் ிபச்ெலகள் யிக்குக. 

2. Explain the functions of Monopoly. 

         முற்றுாிலநனின் ணிகள் னாலய?  

3. What are the objectives of TRYSEM? 

 TRYSEM ன் வாக்கங்கள் னாலய? 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the various types of entrepreneurs. 

சதாமில் முலவயாாின் ல்வயறு யலககல கூறுக  

2. Explain the role of entrepreneurship in economic development. 

 சாருாதாப முன்வற்த்தில் சதாமில்முலவயாாின் ங்கில யிக்குக 

3. Explain the classification of projects. 

 திட்ை நதிப்பீட்டின் யலககள் ற்ி யிக்குக. 

Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Discuss the role of Commercial Bank. 

 யணிக யங்கிகின் ணிகல யியாி. 

2 Discuss the Entrepreneurial Development Programmes in India. 

 இந்தினாயின் சதாமில் முலவயாாின் முன்வற் திட்ைங்கல யியாி. 

3 Explain the incentives and subsidies of Small Scale Industries. 

 ெிறு சதாமிற்ொலனின் நாினங்கள் நற்றும் ஊக்கத்சதாலக ற்ி யிக்குக 
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1. State the law of Demand. 

வதலய யிதிலன கூறுக. 

2. What is demand forecasting? 

வதலய முன்கணிப்பு ன்ால் ன்? 

3. What is meant by Profit maximisation? On what grounds it has been criticised by some 

Economists? 

உ   ல                 ?                         

               ? 

Home/Spot Assignment-2 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words    

1. Explain the nature and scope of Managerial Economics. 

வநாண்லந சாருினலின் இனல்பு, பப்வு யிக்குக. 

2. Explain the types of elasticity of demand. What are the uses of elasticity of 

demand? 

வதலய சகிழ்ச்ெினின் யலககல யிக்குக. வதலய சகிழ்ச்ெினின் னன்கள் 

னாலய? 

3. Explain the different methods of demand forecasting. 

வதலய முன்கணிப்ின் ல்வயறு முலகல யிக்குக. 

 

 

 

 



Home/Spot Assignment-3 

Answer any one of the question not exceeding 1000 words  

1. Explain the objectives of a business firm. 

ஒரு யணிக ிறுயத்தின் குிக்வகாள்கல யிக்குக. 

2. Explain the full cost pricing theory. 

முழு செவு யில ிர்ணன வகாட்ாட்லை யிக்குக. 

3. What is Break Even Point? Explain its uses. 

ொிெந புள்ி ன்ால் ன்? அதன் னன்கல யிக்குக. 

   


