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ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਚਾਰਾ  
 

ਸਾਰ 

 

ਇਹ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ�ਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਹੈ। ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਸੂਿਚਤ 
ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ�ਸਤਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਰ�ਜ ਨੰੂ, ਪੂਰੇ ਪ�ਕਾਸ਼ਨ ਿਵਚੱ ਿਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। 

ਯੂਕੇ ਦਾ ਅਰਥਚਾਰਾ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਨਹੀ ਂਹ ੈ
ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤ� ਘੱਟ  ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਰਕੁੀ ਹੋਈ ਤਨਖਾਹ, ਵੱਧ ਅਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਉਚੱੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਦਰਾਂ ਦੀ ਸਿਥਤੀ 
ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।  

ਯੂਕੇ ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਸਰਗਰਮੀ ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪਰੂਬ ਿਵੱਚ ਕ�ਦਿਰਤ ਹੈ, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਸਮੇਤ ਯੂਕੇ ਦੇ ਹੋਰ 
ਿਹੱਿਸਆਂ ਨੰੂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁਚੰਾਉਦਂੀ ਹੈ।  

ਯੂਕੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਗੁਆਉਣ 
ਨਾਲ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤ ੇਪ�ਭਾਵ ਿਪਆ ਹੈ ਜੋ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਿਵਸ਼ਾਲ ਯੂਰਪੀਅਨ ਿਸੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 
ਅਤੇ, ਲੰਬੇ ਸਮ� ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਥਤੀ ਬਣੀ ਰਿਹਣ 'ਤੇ, ਇਸ ਪ�ਭਾਵ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।  

ਜਦ� ਿਕ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ (EU) ਿਵੱਚ ਬਣੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਭਾਰੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀ ਂਬ�ੈਕਿਸਟ ਨੰੂ ਰੋਕ ਨਹੀ ਂ
ਸਕੇ। 

ਮੌਜੂਦਾ ਯੂਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮਾਲੀ ਚਣੌੁਤੀਆਂ - ਿਜਵ� ਿਕ ਮਿਹੰਗਾਈ ਅਤੇ ਰਿਹਣ-ਸਿਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਸੰਕਟ 
- ਨੰੂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਿਥਰਤਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀਪਨ ਵਧ ਿਰਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਿਵੱਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੈਸਟਿਮੰਸਟਰ 
ਦੀ ਆਰਿਥਕ ਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਇਸ ਤ� ਵੀ ਵੱਧ, ਿਜਵ� ਿਕ 'ਿਬਲਿਡੰਗ ਏ ਿਨਊ ਸਕਾਟਲ�ਡ' ਲੜੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਸਬੂਤ ਦਰਸਾਉਦਂ ੇਹਨ, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 
ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਯੂਕੇ ਨਾਲ�  ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਅਮੀਰ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਹਨ। ਉਹ ਦਨੁੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤ� ਸਫਲ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾਵਾਂ 
ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹਨ।  

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਿਵੱਚ ਬਹਤੁ ਵੱਡੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹ ੈ
ਸਕਾਟਲ�ਡ ਕਲੋ ਬਹਤੁ ਮਾਲੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਤੰਤਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਫਲ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨੁਰਮੰਦ 
ਲੋਕ, ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। 
 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਯੂਕੇ ਿਵੱਚ ਸਭ ਤ� ਵਧੀਆ ਪ�ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਿਲਆਂ ਿਵੱਚ� ਇੱਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 
ਲੰਡਨ ਅਤੇ ਇੰਗਲ�ਡ ਦੇ ਦੱਖਣ-ਪਰੂਬ ਤ� ਇਲਾਵਾ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਿਵਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ� ਪ�ਤੀ ਿਵਅਕਤੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ 
ਆਮਦਨ ਹੈ। 
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ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਰਪੂਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਹਨ, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਿਵੱਚ ਹਰੇ ਿਵਕਾਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਅਤੇ 
ਮੌਿਕਆਂ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।  
ਅਸੀ ਂਇੱਕ ਉਚੱ-ਿਸੱਿਖਅਤ ਅਤੇ ਹਨੁਰਮਦੰ ਦੇਸ਼ ਹਾਂ, ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਿਵਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਜਾਂ EU ਿਵੱਚ 
ਿਕਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ�  ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਿਹੱਸਾ ਯੂਨੀਵਰਿਸਟੀ ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਿਸੱਿਖਆ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ।  

ਸਾਡਾ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਖੇਤਰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਜੋ 2019 ਿਵੱਚ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਿਵੱਚ 122,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 
ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਿਵੱਚ £5.8 ਿਬਲੀਅਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਿਰਹਾ ਹੈ। ਸਕਾਚ ਿਵਸਕੀ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਪੀਣ 
ਸੰਬੰਧੀ ਿਨਰਯਾਤ ਉਤਪਾਦ ਹੈ, ਜਦ� ਿਕ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਾਲਮਨ ਯੂਕੇ ਦਾ ਸਭ ਤ� ਵੱਡਾ ਿਨਰਯਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਹੈ। 

ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਨਾਵਟੀ ਸਮਝ (artificial intelligence) ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ ਸੁਰਿੱਖਆ ਸਮੇਤ ਿਡਜੀਟਲ ਤਕਨੀਕ ਵਰਗੇ 
ਉਦਯੋਗਾਂ ਿਵੱਚ ਪ�ਮੁੱਖ ਿਵਸ਼ਸ਼ੇਤਾਵਾਂ ਮੌਜਦੂ ਹਨ। 

ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਿਹਤ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਆਰਥਚਾਰੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਿਨਰਪੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ 
ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਪ�ਕਾਰ ਹੈ। 

ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਪ�ਡ ਸਟਰਿਲੰਗ ਦੀ ਵਰਤ� ਕਰੇਗਾ, ਜਦ� ਤੱਕ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਪਾਉਡਂ ਨੰੂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਹੀ ਂਸਮਾਂ 
ਨਹੀ ਂਆਉਦਂਾ 

ਿਜਵ� ਹੀ ਅਮਲੀ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਆਪਣੀ ਸੁਤਤੰਰ ਮੁਦਰਾ, ਸਕਾਿਟਸ਼ ਪ�ਡ ਨੰੂ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ।  

ਉਦ� ਤੱਕ, ਪ�ਡ ਸਟਰਿਲੰਗ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਰਹੇਗੀ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਿਵੱਚ ਰਿਹਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਸਟਰਿਲੰਗ ਮੁਦਰਾ ਿਵੱਚ 
ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਉਨ�ਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਟਰਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਿਮਲਦੀਆਂ ਰਿਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਸਟਰਿਲੰਗ ਿਵੱਚ 
ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਟਰਿਲੰਗ ਿਵੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।  

ਇੱਕ ਨਵਾਂ, ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸ�ਟਰਲ ਬ�ਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਿਕ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਪ�ਡ ਨੰੂ ਕਦ� ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਿਜਸ ਬਾਰੇ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸੰਸਦ ਵੱਲ�  ਆਖਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਸਕਾਿਟਸ਼ ਪ�ਡ ਦੀ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਤ� ਬਾਅਦ, ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸ�ਟਰਲ ਬ�ਕ ਦੀ ਭੂਿਮਕਾ ਨਵੀ ਂਮੁਦਰਾ ਦਾ ਪ�ਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਿਵਸਤਾਰ 
ਕਰੇਗੀ। ਬ�ਕ ਮਾਲੀ ਸਿਥਰਤਾ ਨੰੂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਿਧਆਨ ਕ�ਦਿਰਤ ਕਰੇਗਾ। 

ਸੁਤੰਤਰ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਿਵੱਤ ਦਾ ਪ�ਬਧੰਨ ਜ਼ੰੁਮਵੇਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ 

ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਸੰਥਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਿਕ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਕੋਲ ਿਟਕਾਊ 
ਜਨਤਕ ਅਰਥਚਾਰਾ ਹੋਵੇ। 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਯੂਕੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ ੇਦੇ ਇੱਕ ਜ਼ੰੁਮੇਵਾਰ ਿਹੱਸੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਨ�ਾਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੰੂ ਿਧਆਨ 
ਿਵੱਚ ਰੱਖਿਦਆਂ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਕ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ।  

ਿਨਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਸਭ ਤ� ਮਜ਼ਬਤੂ ਸ਼ੁਰਆੂਤ ਦੇਵੇਗਾ 

ਇਹ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਹਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ £20 ਿਬਲੀਅਨ ਤੱਕ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵ� ਸਕਾਟਲ�ਡ 
ਫੰਡ ਨੰੂ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ। ਫੰਡ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਅਰਥਚਾਰ ੇਿਵੱਚ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਿਵੰਡਫਾਲ 
ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਮੁੜ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।  

ਫੰਡ ਵੱਡੇ ਬੁਿਨਆਦੀ ਢਾਂਚ ੇਦੇ ਪ�ੋਜੈਕਟਾਂ ਿਵੱਚ ਿਨਵੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਨ�ਾਂ ਿਵੱਚ ਉਹ ਪ�ੋਜੈਕਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਜਲਵਾਯੂ 
ਪਿਰਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਜੱਠਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਿਵਵਸਥਾ ਨੰੂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਧਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਿਕਫਾਇਤੀ 
ਿਰਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਿਨਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

EU ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਆਰਿਥਕਤਾ ਨੰੂ ਲਾਭ ਹਵੋੇਗਾ 

ਇਹ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ�ਸਤਾਵ ਹੈ ਿਕ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ EU ਿਵੱਚ ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ 
ਹੈ। ਇਹ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਨਾਗਿਰਕਾਂ ਦੇ EU ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਤੰਤਰ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰ ਨੰੂ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ।  



 
ਸਾਂਝੇ ਯਾਤਰਾ ਖੇਤਰ ਨਾਮ ਦੀ ਿਵਵਸਥਾ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਲੋਕ ਯੂਕੇ, ਆਇਰਲ�ਡ, ਚੈਨਲ ਆਈਲ�ਡਜ਼ ਅਤੇ ਆਇਲ 
ਔਫ਼ ਮੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਉਣ-ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।  

EU ਦੀ ਮ�ਬਰੀ ਦੇ ਲਾਭ ਵਪਾਰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਿਨਰਯਾਤਕਾਂ ਵੱਲ�  ਮਿਹਸੂਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਯੂਰਪੀਅਨ ਿਸੰਗਲ ਮਾਰਕੀਟ 
ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਿਲਹਾਜ ਨਾਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਆਕਾਰ ਤ� ਸਤੱ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮ�ਬਰ ਰਾਜ ਦੇ ਰਪੂ ਿਵੱਚ, 
ਸਾਨੰੂ EU ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸੌਿਦਆਂ ਅਤੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਨਵ� ਵਪਾਰਕ ਸਿੌਦਆਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤ� 
ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। 

ਿਸੰਗਲ ਮਾਰਿਕਟ ਿਵੱਚ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨ ਨੰੂ ਸੁਰੱਿਖਅਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਿਵਚਕਾਰ ਕੀਤੀ 
ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੰੂ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ 27 ਹੋਰ EU ਦਸ਼ੇਾਂ ਿਵਚਕਾਰ ਹਟਾ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  

ਯੂਕੇ ਦੇ ਬ�ੈਕਿਸਟ ਸੌਦੇ ਦੇ ਤਿਹਤ, ਯੂਕੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ: ਉਨ�ਾਂ ਦਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਦਾ 
ਦਾਇਰ ਉਤੱਰੀ ਆਇਰਲ�ਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। EU ਦੇ ਿਹੱਸ ੇਵਜ� ਸਕਾਟਲ�ਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲ ਦਾ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਅਤੇ ਉਤੱਰੀ 
ਆਇਰਲ�ਡ ਿਵਚਕਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਰਪੂ ਿਵੱਚ ਆਦਾਨ ਪ�ਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।  

ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਿਨਰਿਵਘਨ ਵਪਾਰ ਲਈ ਿਸੱਧੀ ਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰੇਗੀ।  

ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਆਰਿਥਕ ਬਦਲ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਵਧੇਰ ੇਿਨਰਪੱਖ, ਹਿਰਆ ਭਿਰਆ ਅਤੇ ਵਧਰੇ ੇਖੁਸ਼ਹਾਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ 

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦ ੇਮੁਕਾਬਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਯੂਰਪੀਅਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਦਰਸਾਉਦਂਾ ਹੈ ਿਕ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਿਥਕਤਾ ਅਤੇ 
ਸਮਾਿਜਕ ਿਨਆਂ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਜੂੇ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਿਵਸ਼ਾਲ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਨਵ� ਅਰਥਚਾਰੇ ਲਈ ਕੰੁਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਘਰਾਂ ਅਤੇ 
ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਘਟੱ ਲਾਗਤ, ਘੱਟ-ਕਾਰਬਨ ਊਰਜਾ ਪ�ਦਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੀ ਿਵਸ਼ਾਲ ਸੰਮੁਦਰੀ ਹਵਾ ਦੀ 
ਸੰਭਾਵਨਾ, ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਿਸਰਫ਼ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਲਈ ਸਗ� ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੰੂ ਿਨਰਯਾਤ ਲਈ ਵੀ ਨਿਵਆਉਣਯੋਗ 
ਿਬਜਲੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਇਮੀਗ�ਸ਼ੇਨ ਪ�ਣਾਲੀ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਨੰੂ ਲਾਭ ਪਹੁਚੰਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਯੂਕੇ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਪੂਰ 
ਵਾਤਾਵਰਣ ਪਹੁੰਚ ਨੰੂ ਿਪੱਛੇ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਨ�ਾਂ ਦੇ ਪਿਰਵਾਰਾਂ ਨੰੂ 
ਇੱਥੇ ਰਿਹਣ ਲਈ ਆਕਰਿਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੰੂ ਉਨ�ਾਂ ਹਨੁਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੰੂ ਲੱਭਣ ਿਵੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ 
ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਉਨ�ਾਂ ਨੰੂ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਦੇ ਉਨ�ਾਂ ਿਹੱਿਸਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਿਜਨ�ਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਭ ਤ� ਵੱਧ ਘਟਣ 
ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਧੀਨ ਹੈ।  

ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀ ਂਪਹੁੰਚ ਇੱਕ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਆਰਥਚਾਰਾ ਅਤ ੇਇਕੱ ਿਨਆਪਂੂਰਨ ਸਮਾਜ ਦਵੋਾਂ ਦ ੇਿਨਰਮਾਣ 
ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਿਹੱਸਾ ਹਵੋਗੇੀ। ਇਹ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕਿਹਰੀ ਦਰ ਦਾ 
ਪ�ਸਤਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ – ਅਿਜਹੀ ਦਰ ਜੋ ਿਕ ਰਿਹਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਉਦਂੀ ਹੈ – ਿਜਸ ਿਵੱਚ ਛੋਟੇ 
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਈੋ ਘੱਟ ਦਰਾਂ ਨਹੀ ਂਹੁੰਦੀਆਂ। ਲਚਕਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤਕੱ ਪਹੁੰਚ ਿਵਚੱ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕੰਮ 
ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦੇ ਅਿਧਕਾਰਾਂ ਨੰੂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਦਯੋਿਗਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੰੂ ਿਬਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਹਲੇ ਕਦਮ ਵਜ� 
ਅਣਉਿਚਤ ਿਕਰਤ ਕਨੰੂਨਾਂ ਨੰੂ ਬਦਲ ਿਦੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ਿਸੱਟਾ 
ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨੰਣਾ ਹੈ ਿਕ ਸਾਨੰੂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਭਿਵੱਖ ਚਣੁਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। 

ਜੇ ਸਕਾਟਲ�ਡ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀ ਂਇਸ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ�ੀਆਂ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਿਮਲ ਕੇ ਇੱਕ 
ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਰਥਚਾਰਾ — ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਿਨਆਂਪੂਰਨ ਸਮਾਜ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ 2022 
ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ�  ਪ�ਕਾਿਸ਼ਤ, ਅਕਤੂਬਰ 2022  
 

APS ਗਰੁੱਪ ਸਕਾਟਲ�ਡ, 21 Tennant Street, Edinburgh EH6 5NA PPDAS1142942 (10/22) ਵੱਲੋ ਸਕਾਿਟਸ਼ ਸਰਕਾਰ 
ਲਈ ਿਤਆਰ ਕੀਤਾ ਿਗਆ 


