MINISTERIET FOR
BORN OG
UNDERVISN1NG

t die rove
Maj-juni 2012

Skriftlig del

Skriftlig free stilling
Opgave 1: Indkomst og levetid
Opgave 2: Globalisering og vl<st
Opgave 3: Adfrdsregulerende medicin

Du skal besvare en of opgaverne.

• Hjaelpemidler: dansk-danske ordboger
• Tid: 3 timer

Globalisering og vaekst

Andele of adspurgte EU-borgere, der er enige eller uenige i udsagnet
"Globaliseringen giver mulighed for okonomisk vmkst".

Efterar 2009, EU (inki. Danmark)

Efterar 2009, Danmark

Enig
Uenig
Ved ikke

For6r. 2010, EU (inkl. Danmark)

Fora'. 2010, Danmark

Enig
Uenig
Ved ikke

Note:
Tallene bygger pa interview med 26.641 borgere i EU-landene, herunder 1.007 i Danmark.
Kilde: Standard Eurobarometer 73, 2010.
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De seneste artier er globaliseringen accelereret. Varer udveksles over landegraenser i et hidtil uset omfang,
og virksomheder har fact bedre muligheder for at placere produktion og udvilding i de lande, der tilbyder
de bedste
Den okonomiske globalisering har betydet, at landenes gensidige afhxngighed er oget betragteligt. Den
har ogsa betydet en markant okonomisk vxkst i iswr Kina, men ogsa i lande som Indien og Brasilien.
Ogsa Danmark har oplevet okonomisk vxkst under globaliseringen, men nogle okonomer pointerer, at
det er nodvendigt at tilpasse sig vilkarene pa det nye, globale marked yderligere, ikke mindst i lyset af
den aktuelle krise.

Opgave
Gor ud fra faktainformationen rede for danskernes syn pa globaliseringen som en mulighed for
okonomisk veekst, sammenlignet med opfattelsen i EU som helhed. Gor ogsa rede for den udvilding,
der er sket fra efteraret 2009 til foraret 2010.
Hvad kan arsagerne vwre til forskellen mellem Danmark og EU som helhed i sporgsmalet om
globaliseringen som en mulighed for okonomisk vxkst?
Hvordan mener du, at Danmark bedst kan udnytte globaliseringens muligheder?
Tag stilling til udsagnet: "Globaliseringen er kun en fordel for de rige lande!"
(Besvarelsen af dette punkt skal udgore mindst 25 % af den samlede besvarelse).
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