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Silniejsza i niezależna gospodarka  
 

W skrócie 

 

Poniżej skrótowo przedstawiono propozycje Rządu Szkocji mające na celu stworzenie silniejszej 
i niezależnej gospodarki. Szczegółowe informacje na temat propozycji wraz z szeregiem dowodów 
stanowiących jej podstawę przedstawiono w pełnej publikacji. 

Gospodarka Zjednoczonego Królestwa nie działa na korzyść Szkocji 
Gospodarka Zjednoczonego Królestwa charakteryzuje się niską wydajnością, stagnacją płac, 
wysokim wskaźnikiem nierówności i ubóstwa.  

Działania związane z rozwojem gospodarczym skupiają się na Londynie i południowo-wschodniej 
Anglii, stawiając w niekorzystnej sytuacji inne części Zjednoczonego Królestwa, w tym także Szkocję.  

Wielka Brytania staje się coraz bardziej odizolowana od reszty Europy. Utrata pełnego i swobodnego 
dostępu do ogromnego Jednolitego Rynku Europejskiego negatywnie wpłynęła na gospodarkę 
Szkocji. Prawdopodobnie w dłuższej perspektywie wpływ ten będzie niezwykle poważny.  

Chociaż Szkocja w przeważającej większości głosowała za pozostaniem w Unii Europejskiej, nie 
mogliśmy zapobiec Brexitowi. 

Polityka obecnego rządu brytyjskiego pogarsza sytuację, jeśli chodzi o główne wyzwania 
gospodarcze, takie jak inflacja i wysokie koszty utrzymania. Rośnie niestabilność i niepewność, a 
rynki finansowe kwestionują kompetencje Westminsteru. 

Co więcej, zgodnie z pierwszym artykułem z serii Building a New Scotland (Tworzenie Szkocji na 
nowo), w innych niezależnych krajach Europy podobnych do Szkocji ludzie są szczęśliwsi, 
zamożniejsi i traktowani w bardziej sprawiedliwy sposób, niż ma to miejsce w Wielkiej Brytanii. Te 
przypominające Szkocję kraje należą do gospodarek odnoszących największe sukcesy na świecie.  

Ogromny potencjał szkockiej gospodarki 
Szkocja ma wielki potencjał gospodarczy. Mamy wykwalifikowanych pracowników, dynamicznie 
rozwijające się przedsiębiorstwa i zasoby naturalne, dzięki którym możemy odnieść taki sam sukces 
jak porównywalne niepodległe kraje europejskie. 
 
Już teraz gospodarka Szkocji jest jedną z najlepiej funkcjonujących w Wielkiej Brytanii. Mamy 
najwyższy dochód na osobę spośród wszystkich zdecentralizowanych krajów i regionów Wielkiej 
Brytanii, poza Londynem i południowo-wschodnią częścią Anglii. 
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Zasoby naturalne Szkocji są bardzo bogate, zajmujemy pierwsze miejsce wśród narodów i regionów 
Wielkiej Brytanii pod względem potencjału i możliwości rozwoju ekologicznego.  

Jesteśmy krajem pełnym wysoce wykształconych i wykwalifikowanych osób. Na naszym terenie 
mieszczą się światowej sławy uniwersytety. Mamy większy odsetek ludności z wykształceniem 
wyższym niż jakikolwiek inny kraj Wielkiej Brytanii czy Unii Europejskiej.  

Nasz sektor żywności i napojów odnosi ogromny sukces, tworząc w Szkocji w 2019 roku 122 000 
miejsc pracy i wnosząc wkład w gospodarkę na poziomie 5,8 mld GBP. W Wielkiej Brytanii 
najczęściej eksportowany napój to szkocka whisky, a żywność — szkocki łosoś. 

Naszą kluczową specjalizacją jest technologia cyfrowa, w tym sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo 
cybernetyczne. 

Rząd Szkocji planuje wzmocnić gospodarkę tego kraju dzięki uzyskaniu niezależności. Plan ten 
przedstawiamy na kolejnych stronach. 

W niepodległej Szkocji obowiązywać będzie funt szterling, dopóki nie nadejdzie 
właściwy czas na wprowadzenie funta szkockiego 
Jak tylko będzie to możliwe, Szkocja przejdzie na własną, niezależną walutę — funta szkockiego.  

Do tego czasu funt szterling pozostanie walutą Szkocji. Mieszkańcy Szkocji nadal będą otrzymywać 
wynagrodzenie i emerytury w funtach szterlingach oraz kupować towary i usługi, posługując się tą 
walutą. Przedsiębiorstwa nadal będą prowadzić działalność w funtach szterlingach.  

Nowy, niezależny Szkocki Bank Centralny doradzi o terminie wprowadzenia funta szkockiego, a 
ostateczna decyzja należeć będzie do Parlamentu Szkockiego.  

Po wprowadzeniu funta szkockiego rola Szkockiego Banku Centralnego będzie rozszerzona o 
zarządzanie nową walutą. Bank będzie koncentrować się na zapewnieniu stabilności finansowej. 

Finanse niepodległej Szkocji będą zarządzane w sposób odpowiedzialny 
Powołane zostaną nowe instytucje, których zadaniem będzie zapewnienie niepodległej Szkocji 
stabilności finansów publicznych. 

Szkocja spłaci część brytyjskiego zadłużenia, uwzględniając aktywa, do których ma prawo.  

Inwestycje zapewnią niepodległej Szkocji dynamiczny start 
Rząd Szkocji utworzy fundusz Building a New Scotland Fund, który zainwestuje do 20 mld GBP w 
ciągu pierwszych dziesięciu lat od uzyskania niepodległości. Fundusz będzie reinwestować dochody 
z ropy naftowej i gazu ziemnego oraz inne nadzwyczajne dochody w gospodarkę Szkocji.  

Inwestycje funduszu będą obejmować duże projekty infrastrukturalne, takie jak projekty mające na 
celu przeciwdziałanie zmianom klimatu, wspomaganie bardziej sprawiedliwego wzrostu 
gospodarczego oraz budowę mieszkań w przystępnych cenach. 

Ponowne dołączenie do Unii Europejskiej to korzyści dla obywateli i gospodarki 
Rząd Szkocji proponuje, aby Szkocja złożyła wniosek o ponowne przystąpienie do UE. Przywróci to 
obywatelom Szkocji prawo do swobodnego przemieszczania się w obrębie Unii.  

Na mocy porozumienia zwanego wspólną strefą podróżowania mieszkańcy Szkocji mogliby również 
swobodnie przemieszczać się na terenie Zjednoczonego Królestwa, Irlandii, Wysp Normandzkich i 
Wyspy Man.  



 
Korzyści z członkostwa w UE odczują przedsiębiorcy, zwłaszcza eksporterzy. Da im to dostęp do 
Jednolitego Rynku Europejskiego, który pod względem liczby ludności jest siedem razy większy od 
Wielkiej Brytanii. Będąc państwem członkowskim, korzystalibyśmy z istniejących umów handlowych 
UE oraz zdolności Unii do negocjowania nowych umów handlowych na korzystnych warunkach. 

Aby chronić nasze miejsce na Jednolitym Rynku, kontrole towarów odbywałyby się wyłącznie między 
Szkocją a Wielką Brytanią. Kontrole nie dotyczyłyby pozostałych 27 krajów Unii Europejskiej.  

W ramach brytyjskiego porozumienia w sprawie Brexitu, kontrole mają już miejsce w przypadku 
niektórych towarów przewożonych się w obrębie Zjednoczonego Królestwa: tych, transportowanych 
do i z Irlandii Północnej. Gdyby Szkocja była częścią UE, przewóz towarów między Szkocją a Irlandią 
Północną odbywałby się swobodnie.  

Rząd Szkocji wprowadziłby bezpośrednie praktyczne wsparcie w celu ułatwienia handlu.  

Inne decyzje w sprawach gospodarczych mogą przyczynić się do tego, że 
Szkocja stanie się bardziej sprawiedliwa, ekologiczna i zamożna 
Historie niezależnych państw europejskich podobnych do Szkocji pokazują, że dynamiczna 
gospodarka i sprawiedliwość społeczna mogą iść w parze oraz nawzajem się wzmacniać.  

Ogromne zasoby energii odnawialnej w Szkocji będą kluczowe dla naszej nowej gospodarki, 
dostarczając niezawodną, tanią i niskoemisyjną energię do gospodarstw domowych i 
przedsiębiorstw. Dzięki wielkiemu potencjałowi Szkocji w zakresie morskiej energii wiatrowej 
odnawialna energia elektryczna mogłaby być zapewniona nie tylko Szkocji, ale również Wielkiej 
Brytanii i Europie.  

Nowa korzystna dla Szkocji polityka imigracyjna. Niepodległa Szkocja może zrezygnować z 
wrogiego podejścia Wielkiej Brytanii i przyciągać do kraju imigrantów w wieku produkcyjnym wraz z 
ich rodzinami. Pomoże to przedsiębiorcom znaleźć pracowników o odpowiednich umiejętnościach 
oraz wspierać tereny Szkocji najbardziej zagrożone wyludnieniem.  

Nowe podejście do pracy będzie kluczowe w budowaniu dynamicznej gospodarki i 
sprawiedliwego społeczeństwa. Rząd Szkocji proponuje wprowadzenie jednolitej krajowej płacy 
minimalnej, która lepiej weźmie pod uwagę koszty utrzymania, bez niższych stawek dla młodszych 
pracowników. Poza tym poprawiłby się dostęp do elastycznych form pracy, wzmocnione zostałyby 
prawa pracowników, a niesprawiedliwe przepisy prawa pracy zostałyby uchylone jako pierwszy krok 
do poprawy stosunków przemysłowych.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Wnioski 
Rząd Szkocji wierzy, że istnieje potrzeba wybrania innej przyszłości. 

Gdy Szkocja stanie się niepodległa, możliwe będzie zbudowanie silniejszej gospodarki i bardziej 
sprawiedliwego społeczeństwa — wspólnie dla tego i przyszłych pokoleń. 

 

   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Rząd Szkocji 2022 
Opublikowano przez Rząd Szkocji, październik 2022 r.  
 
Wyprodukowano dla Rządu Szkocji przez APS Group Scotland,  
21 Tennant Street, Edinburgh EH6 5NA    PPDAS1142942 (10/22) 


