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Това е резюме на предложенията на шотландското правителство за по-силна икономика в 
условията на независимост. Допълнителни подробности за предложенията и обхвата на 
данните, използвани при вземането на решенията, са изложени в пълната публикация. 

Икономиката на Обединеното кралство не работи в полза на Шотландия 
Резултатите от икономиката на Обединеното кралство показват ниска производителност, 
стагнация на заплатите, високо неравенство и високи нива на бедност.  

Икономическата дейност на Обединеното кралство е съсредоточена в Лондон и в 
югоизточната част на Англия, което поставя в неизгодно положение другите части на 
Обединеното кралство, включително Шотландия.  

Обединеното кралство става все по-изолирано. Икономиката на Шотландия е повлияна 
негативно от загубата на пълния и свободен достъп до огромния европейски единен пазар, 
който някога имахме, и в дългосрочен план това въздействие вероятно ще бъде много 
сериозно.  

Докато Шотландия гласува с огромно мнозинство за оставане в Европейския съюз (ЕС), ние не 
можахме да предотвратим Брекзит. 

Политиките на настоящото правителство на Обединеното кралство влошават основните 
икономически предизвикателства, сред които инфлацията и кризата с разходите за живот. 
Нестабилността и несигурността нарастват и финансовите пазари поставят под въпрос 
икономическата компетентност на Уестминстър. 

Нещо повече, както показват данните в първата част от поредицата „Изграждане на нова 
Шотландия“, сравнимите с Шотландия независими европейски държави са по-щастливи, по-
богати и по-справедливи от Обединеното кралство. Те са сред най-успешните икономики в 
света.  

Икономиката на Шотландия има огромен потенциал 
Шотландия има голяма икономическа мощ. Ние разполагаме с квалифицирани хора, 
динамичен бизнес и природни ресурси, за да бъдем също толкова успешни, колкото са 
сравнимите с нас независими европейски държави. 
 
Икономиката на Шотландия вече е една от най-добре представящите се в Обединеното 
кралство. Ние имаме най-високия доход на човек от населението от децентрализираните 
нации или региони на Обединеното кралство, освен Лондон и югоизточната част на Англия.
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Ние разполагаме с изобилие от природни ресурси, като Шотландия е класирана на първо 
място сред нациите и регионите на Обединеното кралство по потенциал и възможности за 
зелен растеж.  

Ние сме страна с високо образование и умения, с университети от световна класа и с по-висок 
дял от населението с университетско или колежанско образование, отколкото където и да е 
другаде в Обединеното кралство или ЕС.  

Нашата хранително-вкусова промишленост е изключително успешна, осигурявайки 122 000 
работни места в Шотландия през 2019 г. и добавяйки 5,8 милиарда британски лири стерлинги 
към икономиката. Шотландското уиски осъществява най-големия износ на напитки в 
Обединеното кралство, докато шотландската сьомга е с най-голям дял в износа на храни в 
Обединеното кралство. 

Ние също така имаме ключови специализации в индустрии като цифровите технологии, 
включително изкуствен интелект и киберсигурност. 

Шотландското правителство има план как да направи икономиката на Шотландия по-силна и 
по-справедлива в условията на независимост. Този план е посочен по-долу. 

Независима Шотландия ще използва лирата стерлинг, докато не настъпи 
подходящият момент за въвеждане на шотландската лира 
Веднага щом стане възможно, Шотландия ще премине към собствена независима валута, 
шотландската лира.  

Дотогава лирата стерлинг ще остане валутата на Шотландия. Хората, които живеят в 
Шотландия, ще продължат да получават плащания в стерлинги, ще получават пенсиите си в 
стерлинги и ще купуват стоки и услуги в стерлинги. Бизнесът ще продължи да търгува в 
стерлинги.  

Нова, независима Шотландска централна банка ще даде предложение кога трябва да бъде 
въведена шотландската лира, като окончателното решение ще бъде взето от шотландския 
парламент.  

След въвеждането на шотландската лира ролята на Шотландската централна банка ще се 
разшири, за да управлява новата валута. Банката ще се фокусира върху осигуряването на 
финансова стабилност. 

Финансите на независима Шотландия ще бъдат управлявани отговорно 
Ще бъдат създадени нови институции, за да се гарантира, че независима Шотландия има 
устойчиви публични финанси. 

Шотландия ще се съгласи да плаща отговорна част от дълга на Обединеното кралство, като се 
вземат предвид активите, на които Шотландия има право.  

Инвестициите ще дадат най-силния старт на независима Шотландия 
Настоящото шотландско правителство ще създаде Фонд за изграждане на нова Шотландия, 
като ще инвестира до 20 милиарда лири през първото десетилетие на независимост. Фондът 
ще реинвестира приходите от петрол и газ, заедно с други извънредни приходи, в 
шотландската икономика.  

Фондът ще инвестира в големи инфраструктурни проекти. Те ще включват проекти, които са 
насочени към справяне с климатичните промени, помагат на икономиката да расте по по-
справедлив начин и изграждат достъпни жилища. 



 
Повторното присъединяване към ЕС ще бъде от полза за хората и 
икономиката на Шотландия 
Шотландското правителство предлага Шотландия да кандидатства за повторно 
присъединяване към ЕС. Това ще възстанови правото на шотландските граждани да се 
движат свободно в ЕС.  

Съгласно споразумение, наречено Общата зона за пътуване, хората в Шотландия също ще 
могат да се движат свободно в Обединеното кралство, Ирландия, Англо-нормандските 
острови и остров Ман.  

Ползите от членството в ЕС ще се усетят от бизнеса, особено от износителите. Те ще имат 
достъп до европейския единен пазар, който по население е седем пъти по-голям от 
Обединеното кралство. Като държава членка ние ще се възползваме от съществуващите 
търговски споразумения на ЕС и способността му да договаря нови търговски споразумения 
при изгодни условия. 

За да защитим мястото си на единния пазар, стоките, търгувани между Шотландия и 
Обединеното кралство, ще подлежат на проверка, но на такава няма да подлежат стоките, 
търгувани между Шотландия и другите 27 държави от ЕС.  

Съгласно условията на споразумението за Брекзит на Обединеното кралство вече се 
извършват проверки на някои стоки, движещи се в рамките на Обединеното кралство: тези, 
които отиват до и идват от Северна Ирландия. С присъединяването на Шотландия към ЕС 
стоките ще се движат свободно между Шотландия и Северна Ирландия.  

Шотландското правителство ще осигури пряка практическа подкрепа за безпрепятствена 
търговия.  

Различните икономически решения ще направят Шотландия по-
справедлива, по-екологична и по-просперираща 
Опитът на независимите европейски държави, сравними с Шотландия, показва, че 
динамичната икономика и социалната справедливост могат да вървят ръка за ръка. Всяка от 
тях може да направи другата по-силна.  

Огромните възобновяеми енергийни ресурси на Шотландия ще бъдат ключови за 
нашата нова икономика, като доставят надеждна евтина и нисковъглеродна енергия за 
домакинствата и бизнеса. С оглед на огромния си потенциал за вятърна енергия от 
разположени в морето инсталации например Шотландия би могла да осигурява възобновяема 
електроенергия не само за собствените си нужди, но и за износ в Обединеното кралство и 
Европа.  

Новата имиграционна система ще бъде от полза за Шотландия. Независима Шотландия 
може да изостави подхода на враждебната среда на Обединеното кралство и вместо това да 
привлича хора в трудоспособна възраст и техните семейства да живеят тук. Това ще помогне 
на предприятията да намерят уменията и хората, от които се нуждаят, и ще подкрепи тези 
части на Шотландия, които са изложени на най-голям риск от обезлюдяване.  

Новият подход към работата ще бъде ключова част от изграждането както на динамична 
икономика, така и на справедливо общество. Настоящото шотландско правителство 
предлага въвеждането на единна ставка за национална минимална заплата – такава, която 
отразява по-добре разходите за живот, без по-ниски ставки за по-младите работници. Ще има 
по-добър достъп до гъвкава трудова дейност, ще се създаде по-солидна основа за правата на 



 
работното място, а несправедливите закони в трудовото законодателство ще бъдат отменени 
като първа стъпка към по-добри индустриални отношения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Заключение 
Шотландското правителство вярва, че трябва да изберем различно бъдеще. 

Ако Шотландия стане независима, можем заедно да изградим по-силна икономика, както и по-
справедливо общество, за сегашното и за бъдещите поколения. 
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