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Independența în lumea modernă 

Mai bogați, mai fericiți, mai echitabili:  

De ce nu și Scoția? 
 

Rezumat 

În luna mai 2021, poporul scoțian a votat pentru alegerea unei majorități de membri ai 
Parlamentului scoțian (MPS) în favoarea unui referendum pentru independență. 
 
Guvernul scoțian este de părere că alegerea pe care un popor o face la un referendum 
trebuie să fie informată. 

Prezenta lucrare este prima dintr-o serie de lucrări menite să informeze cu privire la 
dezbaterea privind viitorul Scoției.Împreună, acestea vor alcătui un proiect cu privire la 
modul în care ar putea funcționa o Scoție independentă.  

Această primă lucrare analizează performanța Regatului Unit în raport cu alte state din 
Europa, în funcție de o serie de măsurători. 
 
Analiza se bazează pe cercetările și datele statistice publicate de o serie de organizații 
prestigioase precum Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) și 
Oficiul Național de Statistică (ONS).  
 
Aceste date pot fi folosite pentru a compara performanța Regatului Unit cu cea a unor 
state Europene. Le putem numi „state de comparație”. Statele sunt: Austria, Belgia, 
Danemarca, Islanda, Irlanda, Finlanda, Țările de Jos, Norvegia, Suedia și Elveția. 
 
Datele arată că: 
 

• Statele de comparație sunt mai bogate, unele mult mai bogate, față de Regatul Unit.  

• Inegalitatea veniturilor este mai mică în toate statele de comparație.  

• Rata sărăciei este mai mică în toate statele de comparație. 

• Sunt mai puțini copii care trăiesc în sărăcie în toate statele de comparație. 

• Majoritatea statelor de comparație sunt mai fericite față de Regatul Unit. 

• Toate statele de comparație beneficiază de o mobilitate socială mai ridicată. 

• Majoritatea statelor de comparație au un decalaj salarial mai mic între femei și 
bărbați. 



 

• Statele de comparație sunt mai productive, deseori semnificativ, în comparație cu 
Regatul Unit.  

• Investițiile în afaceri tind să fie mai mari în toate statele de comparație.  
 
Pe scurt, aceste state independente sunt mai bogate, mai fericire și mai echitabile.  
 
Dovezile sugerează că aceste state obțin rezultate mai bune decât poate realiza Scoția în 
acest moment, ca parte a Regatului Unit.  
 
Bineînțeles, o Scoție independentă nu poate fi transformată peste noapte, pentru a atinge 
același nivel de succes cu cel al acestor state europene asemănătoare. 
 
Succesul Scoției independente va depinde de calitatea deciziilor pe care le va adopta și 
de talentul celor care locuiesc în țară. 
 
Dar, dovezile sugerează că pentru a construi o țară a cărei realizări economice și sociale 
să fie pe măsura celor din statele de comparație sunt necesare puterile depline de 
independență.  
 
Vor exista diferite perspective cu privire la maniera în care se va obține progresul într-o 
Scoție care deține toate puterile de independență, dar acestea servesc drept exemple cu 
privire la opțiunile disponibile.  
 
Scoția are o mulțime de avantaje, ceea ce înseamnă că are potențialul de a realiza mai 
multe. Printre acestea se numără un surplus de energie naturală, un sector alimentar și al 
băuturilor extraordinar, universități de talie mondială, producție avansată, un patrimoniu 
natural uimitor și o abordare de talie mondială în ceea ce privește schimbările climatice. 
 
În concluzie, Scoția este bine poziționată pentru a învăța din experiența altor națiuni și 
pentru a utiliza puterile pe care le-ar obține prin independență pentru a îmbunătăți 
semnificativ realizările economice, sociale și de mediu.  
 
Dacă state similare se bucură de succes, de ce nu ar reuși și o Scoție independentă, cu 
toate talentele, resursele și avantajele naturale pe care le avem, să fie de succes la 
rândul său? 
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