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  اقتصاد أقوى مع االستقالل
 

 الملخص 

 

والتفاصیل اإلضافیة عن المقترحات ومجموعة  ھذا ملخص لمقترحات الحكومة االسكتلندیة القتصاد أقوى مع االستقالل.
 . المنشور بالكاملاألدلة التي تسترشد بھا مبینة في 

 االقتصاد البریطاني غیر مناسب السكتلندا
  عالیة. یوفر االقتصاد البریطاني إنتاجیة منخفضة، وأجوًرا غیر متزایدة، وعدم مساواة بدرجة عالیة، ومعدالت فقر

یتركز النشاط االقتصادي في المملكة المتحدة في لندن وجنوب شرق إنجلترا، األمر الذي یكون مجحفًا ألجزاء أخرى من 
  المملكة المتحدة، ومنھا اسكتلندا.

ذي تمتعنا بھ سابقًا  وقد تأثر اقتصاد اسكتلندا سلبًا بفقدان الوصول الكامل والحر ال یتزاید انعزال المملكة المتحدة تزایًدا كبیًرا.
  للسوق األوروبیة الموحدة الضخمة، ومن المحتمل أن یكون ھذا التأثیر شدیًدا على المدى الطویل.

على الرغم من تصویت اسكتلندا بأغلبیة ساحقة للبقاء في االتحاد األوروبي، فلم نتمكن من منع خروج المملكة المتحدة من 
 االتحاد األوروبي.

السیاسات الحالیة لحكومة المملكة المتحدة تحدیات اقتصادیة كبرى مثل التضخم وأزمة تكلفة المعیشة وما ھو أسوأ من  تصنع 
 ویتزاید عدم االستقرار وحالة الشك، ولدى األسواق المالیة شكوك بشأن الكفاءة االقتصادیة لوستمنستر. ذلك.

"بناء اسكتلندا الجدیدة"، فإن الدول األوروبیة المستقلة التي یمكن  واألكثر من ذلك، كما یظھر في الدلیل في برامج سلسلة
  وھي من بین أنجح االقتصادات في العالم. مقارنتھا باسكتلندا أكثر سعادة وثراء وعدالة من المملكة المتحدة.

 یتمتع اقتصاد اسكتلندا بإمكانات ھائلة 
خاص المھرة والشركات المتطورة باستمرار والموارد الطبیعیة لنكون فلدینا األش تتمتع اسكتلندا بنقاط قوة اقتصادیة ھائلة، 

 ناجحین مثل الدول األوروبیة المستقلة المماثلة. 
 

فلدینا أعلى دخل للفرد في الدول أو المناطق التي  إن اقتصاد اسكتلندا أحد أفضل االقتصادات أداًء بالفعل في المملكة المتحدة،
 تؤول إلى المملكة المتحدة، بخالف لندن وجنوب شرق إنجلترا. 

 

http://link/


 
نمتلك موارد طبیعیة وفیرة، إذ احتلت اسكتلندا المرتبة األولى بین دول ومناطق المملكة المتحدة من حیث فرص وإمكانات 

  األخضر.النمو 

نحن دولة ذات تعلیم عاٍل ومھارة عالیة، ولدینا جامعات عالمیة المستوى ونسبة أعلى من سكاننا حاصلین على تعلیم جامعي 
  أو ثانوي أكثر من أي مكان آخر في المملكة المتحدة أو االتحاد األوروبي.

ملیارات   5.8وأضاف  2019في اسكتلندا في عام   وظیفة  122000یمثل قطاع الطعام والشراب لدینا نجاًحا كبیًرا، إذ وفّر 
یُعد الویسكي االسكتلندي أكبر صادرات المشروبات في المملكة المتحدة، في حین أن سمك  جنیھ إسترلیني إلى االقتصاد.

 السلمون االسكتلندي ھو أكبر صادرات المواد الغذائیة في المملكة المتحدة.

 لتكنولوجیا الرقمیة، ومنھا الذكاء االصطناعي واألمن السیبراني.لدینا تخصصات رئیسیة في صناعات مثل ا

 تتمثل ھذه الخطة فیما یلي.  لدى الحكومة االسكتلندیة خطة لجعل اقتصاد اسكتلندا أقوى وأكثر عدالً في ظل االستقالل.

 الجنیھ االسكتلندي سوف تستخدم اسكتلندا المستقلة الجنیھ اإلسترلیني، حتى یحین الوقت المناسب لتقدیم 
  بمجرد أن یكون ذلك ممكنًا عملیًا، ستنتقل اسكتلندا إلى عملتھا المستقلة، أال وھي الجنیھ االسكتلندي.

فسیستمر دفع رواتب األشخاص الذین یعیشون في اسكتلندا  وإلى أن یحین ذلك، سیظل الجنیھ اإلسترلیني عملة اسكتلندا،
كما ستواصل   عاشاتھم بالجنیھ اإلسترلیني وسیشترون السلع والخدمات بھ أیًضا.بالجنیھ اإلسترلیني وسیحصلون على م

  الشركات التجارة بھ.

سیقدم بنك مركزي اسكتلندي جدید ومستقل المشورة بشأن موعد تقدیم الجنیھ االسكتلندي، إذ سیصدر البرلمان االسكتلندي 
  القرار النھائي في ذلك األمر.

سیركز البنك على ضمان   دي، سیتوسع دور البنك المركزي االسكتلندي إلدارة العملة الجدیدة.وبعد طرح الجنیھ االسكتلن
 االستقرار المالي.

 ستتم إدارة الشؤون المالیة المستقلة في اسكتلندا على نحٍو مسؤول
 سیتم إنشاء مؤسسات جدیدة لضمان أن اسكتلندا المستقلة لدیھا أموال عامة مستدامة.

على دفع حصة مسؤولة من دیون المملكة المتحدة، مع األخذ في االعتبار األصول التي یحق السكتلندا  ستوافق اسكتلندا
  الحصول علیھا.

 سیعطي االستثمار اسكتلندا المستقلة أقوى بدایة
خالل العقد ملیار جنیھ إسترلیني  20ستنشئ ھذه الحكومة االسكتلندیة صندوقًا لبناء اسكتلندا الجدیدة الستثمار ما یصل إلى 

وسیعید الصندوق استثمار عائدات النفط والغاز، إلى جانب الدخل غیر المتوقع اآلخر، في االقتصاد   األول من االستقالل.
  االسكتلندي.

ویشمل ذلك مشروعات تعالج تغیر المناخ، وتساعد في نمو  سیستثمر الصندوق في مشروعات رئیسیة للبنیة التحتیة،
 عدالً، وتبني مساكن میسورة التكلفة. االقتصاد بطریقة أكثر 

  



 
 سوف ترجع العودة لالنضمام إلى االتحاد األوروبي بالفائدة على الشعب االسكتلندي واقتصادنا 

ومن شأن ذلك أن  تقترح الحكومة االسكتلندیة ھذه أن اسكتلندا یجب أن تتقدم بطلب إلعادة االنضمام إلى االتحاد األوروبي.
  المواطنین االسكتلندیین في التنقل بحریة داخل االتحاد األوروبي.یعید حق 

سیتمكن األشخاص في اسكتلندا أیًضا من التنقل بحریة داخل المملكة المتحدة وأیرلندا وجزر القنال اإلنجلیزي وجزیرة مان، 
  بموجب ترتیب یسمى منطقة السفر المشتركة.

وستكون قادرة على الوصول إلى   وبي، وخصوًصا الشركات المصّدرة.ستشعر الشركات بفوائد عضویة االتحاد األور
بصفتنا دولة عضًوا، فسوف نستفید من  السوق األوروبیة الموحدة التي یبلغ عدد سكانھا سبعة أضعاف حجم المملكة المتحدة.

 ة بشروط مفیدة.الصفقات التجاریة الحالیة لالتحاد األوروبي ومن القدرة على التفاوض على صفقات تجاریة جدید

لحمایة مكانتنا في السوق الموحدة، سیتم إجراء عملیات فحص البضائع بین اسكتلندا والمملكة المتحدة، ولكن سیتم التخلص 
  دولة أخرى في االتحاد األوروبي. 27منھا بین اسكتلندا وبین 

ض البضائع التي یتم نقلھا داخل المملكة بموجب اتفاقیة خروج بریطانیا من االتحاد األوروبي، یتم إجراء فحوصات على بع
وستنتقل البضائع بحریة بین اسكتلندا وأیرلندا الشمالیة، وذلك  المتحدة، وھي البضائع التي تنتقل من أیرلندا الشمالیة وإلیھا.

  بفضل كون اسكتلندا جزًءا من االتحاد األوروبي.

  التجارة. ستقدم الحكومة االسكتلندیة دعًما عملیًا مباشًرا لتسھیل

 یمكن للخیارات االقتصادیة المختلفة أن تجعل اسكتلندا أكثر عدالً وازدھاًرا 
تُظھر التجربة المستفادة من الدول األوروبیة المستقلة التي یمكن مقارنتھا باسكتلندا أن االقتصاد المتطور باستمرار والعدالة  

  یقوي كل منھما اآلخر.إذ یُمكن أن   االجتماعیة یمكن أن یسیرا جنبًا إلى جنب؛

، إذ توفر طاقة موثوقًا بھا منخفضة التكلفة  ستكون موارد الطاقة المتجددة الھائلة في اسكتلندا وسیلة القتصادنا الجدید
فعلى سبیل المثال، یمكن إلمكانات الریاح البحریة الھائلة في اسكتلندا توفیر الكھرباء   ومنخفضة الكربون لألسر والشركات.

  لیس فقط السكتلندا ولكن أیًضا للتصدیر إلى المملكة المتحدة وأوروبا. المتجددة

یمكن السكتلندا المستقلة أن تتخلى عن النھج البیئي المعارض للمملكة المتحدة  سوف یفید تطبیق نظام ھجرة جدید اسكتلندا.
مساعدة الشركات في العثور على ومن شأن ذلك  وبدالً من ذلك تجذب األشخاص في سن العمل وعائالتھم للعیش ھنا. 

  المھارات واألشخاص الذین تحتاج إلیھم ودعم تلك األجزاء من اسكتلندا األكثر عرضة لخطر ھجرة السكان.

تقترح ھذه الحكومة االسكتلندیة معدًال  سیكون اتباع نھج جدید للعمل جزًءا أساسیًا لبناء اقتصاد دینامیكي ومجتمع عادل.
الوطني لألجور وھو معدل یعكس بصورة أفضل تكلفة المعیشة مع عدم وجود معدالت أقل للعمال   واحًدا للحد األدنى

وسیوجد وصول محّسن إلى العمل المرن، وسیتم تعزیز حقوق مكان العمل، وسیتم تغییر قوانین العمل غیر  األصغر سنًا.
  العادلة كأول خطوة لعالقات قطاعیة أفضل.

  



 
 الخاتمة 

 الحكومة االسكتلندیة بحاجتنا إلى اختیار مستقبل مختلف.تؤمن 

 إذا استقلت اسكتلندا، فإنھ یمكننا معًا بناء اقتصاد أقوى ومجتمع أكثر عدالً لھذا الجیل واألجیال القادمة. 
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