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Независимост в модерния свят 

По-богата, по-щастлива, по-справедлива:  

Защо това да не е Шотландия? 
 

Резюме 

През май 2021 г. народът на Шотландия гласува и избра мнозинство от членове на 
Парламента на Шотландия в подкрепа на референдум за независимост. 
 
Правителството на Шотландия вярва, че в един референдум хората трябва да правят 
информиран избор. 

Този документ е първият от серия документи, целящи да осигурят информация за 
дебата относно бъдещето на Шотландия. Заедно те представляват визия за това как 
би могла да функционира една независима Шотландия.  

В първия документ се сравнява представянето на Обединеното кралство по отношение 
на различни показатели спрямо други държави в Европа. 
 
Анализът е основан на статистически данни и изследвания, публикувани от различни 
реномирани организации като Организацията за икономическо сътрудничество и 
развитие (ОИСР) и Службата за национална статистика (ONS).  
 
Можем да използваме тези данни, за да сравним представянето на Обединеното 
кралство с това на няколко европейски държави. Наричаме ги „референтни държави“. 
Тези държави са Австрия, Белгия, Дания, Исландия, Ирландия, Финландия, 
Нидерландия, Норвегия, Швеция и Швейцария. 
 
Данните показват, че: 
 

• Всички референтни държави са по-богати – някои от тях много по-богати – от 
Обединеното кралство.  

• Във всички референтни държави неравенството в доходите е по-ниско.  

• Във всички референтни държави нивата на бедност са по-ниски. 

• Във всички референтни държави има по-малък брой деца, живеещи в бедност. 

• Повечето референтни държави се характеризират с по-високо ниво на щастие от 
Обединеното кралство. 

• Във всички референтни държави има по-висока социална мобилност. 

• В повечето референтни държави има по-малка разлика в заплащането между 
половете. 



 

• Всички референтни държави имат по-висока производителност – често 
значително по-висока – от Обединеното кралство.  

• Във всички референтни държави бизнес инвестициите обикновено са по-високи.  
 
Накратко, тези независими държави са по-богати, по-щастливи и по-справедливи.  
 
Данните показват, че те постигат по-добри резултати от тези, които в момента 
Шотландия може да постигне като част от Обединеното кралство.  
 
Разбира се, една независима Шотландия не може да се промени изведнъж, за да 
постигне успехите на тези сходни европейски държави. 
 
Успехът на независима Шотландия ще зависи от качеството на решенията, които тя ще 
вземе, и от способностите на хората, които живеят тук. 
 
Но данните показват, че са нужни пълните правомощия на независимостта, за да 
създадем държава, която постига същите икономически и социални резултати като 
тези на референтните държави.  
 
Ще има разнообразни виждания за това как Шотландия може да постигне успех при 
пълна независимост, но те са примери за възможните опции.  
 
Шотландия притежава много активи, което означава, че има потенциал да се представя 
по-добре. Това включва излишък от природна енергия, отлична хранително-вкусова 
промишленост, университети от световна величина, модерно производство, 
изумително природно наследство и световно лидерство по отношение на справянето с 
климатичните промени. 
 
В заключение, Шотландия разполага с отлични предпоставки да се учи от опита на 
други държави и да използва възможностите, които независимостта би открила пред 
нея, за да подобри значително своите икономически, социални и екологични резултати.  
 
Ако подобни държави могат да са успешни, защо една независима Шотландия – с 
талантите, ресурсите и природните богатства, с които разполага – да не може също да 
бъде успешна? 
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