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Niepodległość we współczesnym świecie 

Większe bogactwo, szczęście i sprawiedliwość:  

Dlaczego by nie w Szkocji? 
 

Podsumowanie 

W maju 2021 roku obywatele Szkocji oddali głos i wybrali członków Parlamentu Szkockiego 
(ang. Members of the Scottish Parliament, MSP) wspierających referendum w sprawie 
niepodległości Szkocji. 
 
Rząd Szkocji wierzy, że decyzje podejmowane przez ludność podczas referendum powinny 
być świadome. 

Niniejszy dokument jest pierwszym z serii tekstów, które mają być źródłem informacji dla 
potrzeb debaty nad przyszłością Szkocji. Przedstawią one sposób funkcjonowania 
niepodległej Szkocji.  

W niniejszym dokumencie przyjrzymy się, jak na tle innych krajów europejskich wypada 
Zjednoczone Królestwo. 
 
Analiza opiera się na statystykach i badaniach opublikowanych przez szanowane 
organizacje, takie jak Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oraz Office for 
National Statistics (ONS).  
 
Na podstawie pozyskanych danych możemy porównać wyniki Zjednoczonego Królestwa z 
wynikami kilku krajów w Europie. Te państwa możemy nazwać „krajami porównawczymi”. Są 
to Austria, Belgia, Dania, Holandia, Islandia, Irlandia, Finlandia, Norwegia, Szwecja i 
Szwajcaria. 
 
Z danych wynika, że: 
 

• Kraje porównawcze są zamożniejsze niż Zjednoczone Królestwo. Niektóre z nich w 
znacznym stopniu.  

• Nierówności w dochodach są mniejsze we wszystkich powyższych krajach.  

• Wskaźnik ubóstwa jest mniejszy we wszystkich krajach porównawczych. 

• Mniejsza liczba dzieci żyje w ubóstwie we wszystkich krajach porównawczych. 

• Obywatele większości porównywanych krajów są szczęśliwsi od mieszkańców 
Zjednoczonego Królestwa. 

• We wszystkich krajach porównawczych ruchliwość społeczna jest wyższa. 

• We wszystkich wymienionych wyżej krajach nierówności płacowe między płciami były 
mniejsze w porównaniu z Wielką Brytanią. 



 

• We wszystkich krajach porównawczych produktywność jest często znacząco większa 
niż w Zjednoczonym Królestwie.  

• Inwestycje biznesowe są większe we wszystkich krajach porównawczych.  
 
Krótko mówiąc, te niepodległe kraje są zamożniejsze, a obywatele je zamieszkujący 
szczęśliwsi i traktowani sprawiedliwiej.  
 
Dowody sugerują, że wymienione powyżej państwa osiągają lepsze wyniki niż jest to możliwe 
dla Szkocji, tak długo jak będzie ona pozostawać częścią Zjednoczonego Królestwa.  
 
Oczywistym jest, że suwerenna Szkocja z dnia na dzień nie dorówna sukcesami podobnym 
krajom europejskim. 
 
Sytuacja niepodległej Szkocji będzie zależała od podejmowanych decyzji i zdolności jej 
mieszkańców. 
 
Z badań wynika jednak, że do zbudowania państwa na podobnym co w krajach 
porównawczych poziomie gospodarczym i społecznym niezbędna jest pełna suwerenność.  
 
Będzie wiele opinii na temat tego, jak dokładnie Szkocja będzie mogła czynić postępy dzięki 
uprawnieniom otrzymanym na skutek uzyskania niepodległości. Są to przykłady możliwych 
opcji.  
 
Szkocja ma wiele aktywów, a tym samym potencjał, by radzić sobie lepiej. Do tych aktywów 
zaliczyć można nadwyżkę energii z naturalnych źródeł, sektor wspaniałych produktów 
spożywczych i napojów, światowej klasy uniwersytety, zaawansowane procesy produkcji, 
oszałamiająco piękną przyrodę i wiodące na świecie podejście do zmian klimatycznych. 
 
Podsumowując, Szkocja może czerpać z doświadczenia innych krajów i korzystać z 
uprawnień, które otrzymałaby na skutek uzyskania niepodległości, by znacząco poprawić 
swoje wyniki gospodarcze, społeczne i środowiskowe.  
 
Skoro inne kraje mogą odnosić sukcesy, dlaczego, biorąc pod uwagę wszystkie nasze 
talenty, zasoby i naturalne bogactwo, nie miałoby to spotkać także niezależnej Szkocji? 
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