
 
Червень 2022 р. 

Незалежність у сучасному світі 

Багатше, щасливіше, справедливіше:  

Чому б Шотландії не стати такою? 
 

Короткий огляд 

У травні 2021 р. народ Шотландії проголосував за обрання більшості членів 
парламенту Шотландії (ЧПШ), які виступають за проведення референдуму про 
незалежність. 
 
Уряд Шотландії вважає, що вибір громадян на референдумі має бути 
поінформованим. 

Ця стаття є першою в серії, призначеної для обговорення майбутнього 
Шотландії.Разом вони складуть уявлення про влаштування незалежної Шотландії.  

У цій першій статті наведено аналіз становища Великобританії щодо низки 
показників порівняно з іншими країнами Європи. 
 
Аналіз заснований на статистичних даних та дослідженнях, опублікованих низкою 
авторитетних організацій, таких як Організація економічного співробітництва та 
розвитку (ОЕСР) та Національна статистична служба (ONS).  
 
Ми можемо використовувати ці дані для порівняння показників Великої Британії та 
кількох країн Європи. Назвемо їх «країнами порівняння». Ці країни: Австрія, Бельгія, 
Данія, Ісландія, Ірландія, Фінляндія, Нідерланди, Норвегія, Швеція та Швейцарія. 
 
Дані показують, що: 
 

• Всі країни порівняння багатші – деякі набагато багатші за Велику Британію.  

• У всіх країнах порівняння нижча нерівність доходів.  

• Рівень бідності у всіх країнах порівняння нижче. 

• У всіх країнах порівняння менша частка дітей, які живуть за межею бідності. 

• Більшість країн порівняння щасливіша за Велику Британію. 

• У всіх країнах порівняння вище соціальна мобільність. 

• У більшості країн порівняння нижче нерівність оплати праці чоловіків та жінок. 



 

• У всіх країнах порівняння вища продуктивність праці – часто значно вища, ніж 
у Великій Британії.  

• Виробничі капіталовкладення у всіх країнах порівняння, як правило, вищі.  
 
Коротше кажучи, незалежні країни багатші, щасливіші та справедливіші.  
 
Дані свідчать про те, що вони досягають кращих результатів, ніж зараз може досягти 
Шотландія, залишаючись у складі Великобританії.  
 
Зрозуміло, незалежну Шотландію неможливо перетворити одночасно для 
повторення успіху цих країн Європи. 
 
Успішність незалежної Шотландії залежатиме від якості прийнятих рішень та 
талантів її громадян. 
 
Але дані свідчать про те, що повна незалежність необхідна для побудови країни, яка 
зможе досягти економічних та соціальних результатів країн порівняння.  
 
Існує ціла низка думок про те, яким шляхом має бути спрямовано розвиток 
незалежної Шотландії, але вони служать лише прикладами доступних варіантів.  
 
У Шотландії багато ресурсів та можливостей досягнення найкращих результатів. До 
них відносяться надлишок природної енергії, блискучий сектор продуктів харчування 
та напоїв, університети світового класу, передове виробництво, приголомшлива 
природна спадщина та передовий підхід до зміни клімату. 
 
Підбиваючи підсумки, Шотландія може вчитися на досвіді інших країн та 
використовувати можливості, які вона отримає завдяки незалежності, для значного 
покращення економічних, соціальних та екологічних результатів.  
 
Якщо схожі країни можуть бути успішними, чому б незалежної Шотландії, що має 
таланти, ресурси та природні переваги, не досягти таких же успіхів? 
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