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18 września 2014 r. 
mieszkańcy Szkocji 
podejmą jedną z 
najważniejszych decyzji w 
swoim życiu – pozostać 
w Wielkiej Brytanii czy 
odłączyć się, tworząc 
oddzielne, niezależne 
państwo.

Będąc Sekretarzem 
Stanu do spraw Szkocji, 
w ciągu ostatnich 
miesięcy odwiedziłem 
każdy zakątek kraju, 
omawiając referendum 
z osobami prywatnymi, 
społecznościami oraz 
licznymi organizacjami. 
Mieszkańcy Szkocji 
prosili mnie o jasne, 
jednoznaczne informacje, 
które pomogłyby zwykłym 

ludziom, organizacjom, 
dla których pracują oraz 
osobom korzystającym 
z ich usług zrozumieć 
korzyści płynące dla Szkocji 
z pozostania częścią 
Wielkiej Brytanii oraz 
konsekwencje wynikające z 
odłączenia się. 

Rząd Wielkiej Brytanii podjął 
się przygotowania ważnego 
programu wyjaśniającego 
korzyści płynące dla Szkocji 
z pozostania częścią 
Wielkiej Brytanii oraz 
badającego konsekwencje 
wynikające z uzyskania 
niezależności. Niniejsza 
broszurka przedstawia 
najważniejsze, jak dotąd, 
wnioski. Szczegółową 
analizę oraz więcej 

informacji można znaleźć na 
stronie internetowej www.gov.
uk/scottishreferendum.
Rząd Wielkiej Brytanii pragnie 
przekazać szczegółowe 
informacje wszystkim 
mieszkańcom Szkocji przed 
referendum. Chciałbym 
zachęcić w związku z tym do 
udostępnienia tych informacji 
społeczeństwu, umożliwiając 
zrozumienie pozytywnych 
aspektów wynikających z 
pozostania Szkocji częścią 
Wielkiej Brytanii.

Alistair Carmichael  
Członek Parlamentu
Sekretarz Stanu do spraw 
Szkocji 

Fakty

Można wziąć udział w internetowej debacie pod adresem 
     @YouDecide2014, www.gov.uk/scottishreferendum oraz  
facebook.com/youdecide2014  f
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Bycie częścią Wielkiej Brytanii 
zapewnia Szkocji to, co 
najlepsze w obu państwach. 

W Holyrood obraduje silny 
szkocki parlament, który 
nadzoruje ponad 27 miliardów 
GBP kosztów – ponad 60% 
wydatków publicznych 
ponoszonych przez Szkocję. 
Parlament szkocki posiada 
uprawnienia do tworzenia 
i zmiany aktów prawnych 
w kwestiach dotyczących 
opieki nad dziećmi, edukacji, 
szkoleń i umiejętności, 
przedsiębiorczości, opieki 
zdrowotnej i społecznej, 
wymiaru sprawiedliwości 
i porządku publicznego, 
gospodarki mieszkaniowej, 
ochrony środowiska, rolnictwa, 
rybołówstwa i spraw wsi oraz 
sztuki, kultury i sportu.

Jednocześnie czerpiemy 
korzyści z faktu bycia częścią 
Wielkiej Brytanii; z Parlamentem 
Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii 
Północnej podejmującym 

w imieniu wszystkich 
mieszkańców Wielkiej 
Brytanii decyzje w kwestiach 
dotyczących gospodarki, 
obrony, bezpieczeństwa 
narodowego oraz spraw 
międzynarodowych. 
Czerpiemy korzyści z 
bycia częścią większej, 
zróżnicowanej i stabilnej 
gospodarki, co pozwala na 
czerpanie zysków w okresie 
dobrobytu i dzielenia ryzyka w 
trudnym czasie. 

Ustalenia dotyczące 
przekazywania władzy niższym 
organom są elastyczne. Ustawa 
o Szkocji z 2012 r. rozszerza 
władzę parlamentu szkockiego 
o największe uprawnienia 
dotyczące kontroli systemu 
podatkowego od 300 lat. 

Od kwietnia 2016 r. 
nastąpi dalsze przekazanie 
parlamentowi szkockiemu 
dodatkowych kompetencji 
w zakresie podatków, 
nakładających obowiązek 
gromadzenia jednej trzeciej 

Szkocja częścią Wielkiej 
Brytanii: to, co najlepsze 
w obu państwach

Władza, które została zachowana  
i przekazana

SĄDOWNICTWO EDUKACJA OCHRONA 
ZDROWIA

ROLNICTWO

POLICJA PRZEDSIĘ-
BIORCZOŚĆ, 

SŁUŻBY 
POMOCOWE

OCHRONA 
ŚRODOWISKA

RYBOŁÓWSTWO

KULTURA 
I SZTUKA

TRANSPORT SPORT STRAŻ  
POŻARNA

Należą do niej:

OBRONNOŚĆ I  
BEZPIECZEŃSTWO 

NARODOWE

OPIEKĘ  
SPOŁECZNĄ

POLITYKĘ 
MAKROEKO-
NOMICZNĄ 

KONSTYTUCJĘ

SPRAWY  
ZAGRANICZNE

EMIGRACJĘ MEDIA RADIOWO- 
TELEWIZYJNE

PRZEPISY 
DOTYCZĄCE 

ENERGII

Zachowano:

Do Ustawy o Szkocji z 2012 r.  
dodano:

Podatek od  
zakupu  

nieruchomości 

KWIECIEŃ 2015 r.

Podatek od 
składowania 

odpadów 

KWIECIEŃ 2015 r.

Zdolność 
kredytową 

KWIECIEŃ 2015 r.

Szkocką 
stawkę podatku 
dochodowego

KWIECIEŃ 2016 r.
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pieniędzy wydawanych przez 
Szkocję. Te kompetencje 
obejmą również ustalenie 
oddzielnej szkockiej stawki 
podatku dochodowego, 
która umożliwi szkockiemu 
parlamentowi podejmowanie 
decyzji odnośnie podatku 
dochodowego, który będzie 
płacony przez mieszkańców 
Szkocji. Parlament Wielkiej 
Brytanii zapowiedział również 
rozszerzenie uprawnień 
umożliwiających parlamentowi 
szkockiemu wydawanie 
własnych obligacji oraz 
uzyskiwanie pożyczek na 
inwestycje kapitałowe, 
takie jak ważne projekty 
transportowe, szpitale, 
szkoły oraz zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe.

Zjednoczone Królestwo 
tworzą cztery narody bez 
granic. Wspólnie stworzyły 
publiczną służbę zdrowia (ang. 
NHS) oraz BBC, walczyły 
o wolność w konfliktach 
zbrojnych na całym świecie, 
świętowały sukces podczas 
olimpiad i stworzyły najlepszy 
i najstabilniejszy naród na 
świecie. 

Niezależność Szkocji oznacza 
odejście z Wielkiej Brytanii i 
utworzenie nowego państwa. 
Wielka Brytania będzie istnieć 
jak dotychczas. Brytyjski 
system prawny oraz instytucje 
– takie jak Bank Anglii - będą 
działać bez zmian, a Wielka 
Brytania bez Szkocji utrzyma 
swoje członkowstwo w Unii 
Europejskiej, Organizacji 
Narodów Zjednoczonych, 
Pakcie Północnoatlantyckim 
oraz grupie G7. 

Niezależna Szkocja 
będzie musiała wystąpić o 
członkowstwo do organizacji 
międzynarodowych, do 
których chciałaby przystąpić 
oraz utworzyć własne 
instytucje krajowe. Istnieje 
ponad 200 brytyjskich 
organów publicznych 
pełniących swoje funkcje 
na terenie Szkocji – rząd 
niezależnej Szkocji będzie 
musiał podjąć decyzję, które 
z nich trzeba będzie zastąpić 
krajowymi. Utworzenie i 
utrzymanie tych organów będą 
musieli sfinansować szkoccy 
podatnicy.

Szkocja posiada silną 
gospodarkę będąc częścią 
Wielkiej Brytanii. W ciągu 
ostatnich 50 lat wzrost 
produkcji gospodarczej 
na osobę w Szkocji był 
nieznacznie wyższy niż średni 
wzrost w Wielkiej Brytanii, 
co udowadnia, że Szkocja 
osiąga doskonałe wyniki 
jako część Wielkiej Brytanii, 
znacznie przewyższając małe, 
niezależne państwa. W okresie 
od 2000 r. do 2012 r. wzrost 
dochodu na mieszkańca 
Szkocji był wyższy niż w Danii, 
Finlandii, Irlandii, Luksemburgu 
oraz Portugalii. 

Jako część Wielkiej Brytanii 
kartelizujemy zasoby i 

dzielimy ryzyko na terenie 
Szkocji, Anglii, Walii i 
Irlandii Północnej. Rozmiar 
i różnorodność gospodarki 
brytyjskiej chroni nas przed 
wstrząsami ekonomicznymi, 
takimi jak kryzys bankowy w 
2008 r. Rząd Wielkiej Brytanii 
przeznaczył 45 miliardów 
funtów na dokapitalizowanie 
Royal Bank of Scotland 
(RBS) w 2008 r. Bank uzyskał 
również 275 miliardów 
funtów w formie gwarancji 
skarbowych i pożyczek. W 
sumie tamtego roku wsparcie 
przekroczyło dwukrotnie 
wartość całej szkockiej 
gospodarki, z uwzględnieniem 
ropy z Morza Północnego. 

Siła i bezpieczeństwo 
gospodarki

Szwecja 1,6%
Szkocja 1,2%
Austria 1,2%
Finlandia 1,1%
Irlandia 0,8%
Luksemburg 0,8%
Portugalia 0,2%
Dania 0,1%

Wzrost stawek wartości dodanej brutto (ang. Growth 
Value Added – GVA)
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Reszta świata

Pozostała część 
Wielkiej Brytanii

* 1% eksportu 
nie został 
rozdysponowany

UE 27

Szkocki 
eksport, 
2011 r.

Pozostała część Wielkiej Brytanii 
mogłaby zostać narażona na 
poważne ryzyko, z koniecznością 
zwrócenia się do swoich 
podatników o dofinansowanie 
Szkocji na wypadek kryzysu 
fiskalnego lub finansowego.  

Jednolity rynek 
Ogromny rynek wewnętrzny 
Wielkiej Brytanii, z jednolitą walutą 
i systemem zasad, pozwala 
firmom na swobodną wymianę 
handlową z korzyścią dla firm, 
pracowników i konsumentów. 
W 2011 r. Szkocja sprzedała 
pozostałym krajom Wielkiej 
Brytanii towary i usługi o 
wartości 45,5 miliarda funtów, co 
przekracza dwukrotnie wartość 
eksportu do innych państw 
na świecie oraz czterokrotnie 
do pozostałych państw Unii 
Europejskiej. 

Handel jest wspierany przez 
wspólny system stanowiący 
podstawę na każdym etapie 
prowadzonej działalności 
gospodarczej, od zatrudniania 
pracowników do pozyskiwania 
pożyczek oraz wprowadzania 
towarów na rynek zarówno w 
sprzedaży internetowej jak i w 
centrach handlowych. 

Utrzymanie funta 
Wielka Brytania stanowi 
jedną z najskuteczniejszych 
monetarnych, fiskalnych i 
politycznych unii w historii, 
a obecne porozumienia 
przynoszą Szkocji znaczne 
korzyści. System podatkowy, 
wydatki, polityka monetarna 
oraz polityka stabilności 
finansowej są koordynowane 
na obszarze całej Wielkiej 
Brytanii na rzecz wszystkich 
państw wchodzących w jej 
skład. Ryzyko jest dzielone, 
a Wielka Brytania posiada 
wspólne zabezpieczenie na 
wypadek niepewnej sytuacji 
gospodarczej. 

Głosowanie za odłączeniem 
od Wielkiej Brytanii będzie 
jednoznaczne z głosowaniem 
przeciw funtowi brytyjskiemu. 
Jest to jeden z elementów 
decyzji, którą mieszkańcy 
Szkocji będą musieli podjąć. 

Szkocki rząd zaproponował unię 
walutową z Wielką Brytanią po 
odłączeniu. Trzy główne partie 
polityczne działające w Wielkiej 
Brytanii wykluczyły możliwość 
utworzenia unii walutowej, 
ponieważ nie leżałaby ani w 
interesie Wielkiej Brytanii ani 
Szkocji. Niezależnej Szkocji 
unia walutowa utrudniłaby 
dostosowanie się do wyzwań 
ekonomicznych, co można 
zauważyć w państwach 
europejskich, które zdecydowały 
się przyjąć Euro jako walutę. 

Po uzyskaniu niezależności rząd szkocki 
będzie musiał wybrać pomiędzy: 

 nieoficjalnym przyjęciem funta, jest to 
sposób podobny do tego w jaki Panama 
i Ekwador wykorzystują USD (tak zwana 
„szterlingizacja”), co oznacza, że Szkocja 
nie będzie mieć żadnej kontroli nad stopami 
procentowanymi ani pożyczkodawcy 
ostatniej instancji dla swoich banków; 

 przyjęciem Euro, co niezależna Szkocja 
może być zobowiązana uczynić w ramach 
przystąpienia do Unii Europejskiej. W takim 
wypadku Euro zastąpi funta szterlinga w 
obrocie, a szkockie stopy procentowe będą 
ustalane przez Centralny Bank Europejski; 

 utworzeniem nowej szkockiej waluty , 
co zapewniłoby rządowi szkockiemu pełną 
kontrolę nad polityką gospodarczą, jednak 
będzie oznaczać niepewność co do wartości 
oszczędności i emerytur, oraz ogromne 
koszty dla przedsiębiorstw. 

Pozostając w Wielkiej Brytanii, będziemy czerpać 
korzyści płynące z siły funta bez podejmowania 
jakiegokolwiek ryzyka. 
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oraz własny system 
podatkowy, co oznacza, że 
firmy sprzedające emerytury, 
ubezpieczenia i kredyty 
hipoteczne w niezależnej 
Szkocji i pozostałej części 
Wielkiej Brytanii będą musiały 
uwzględnić dodatkowe koszty 
wynikające z prowadzenia 
działalności na obydwu 
rynkach. Koszty zostaną 
ostatecznie poniesione przez 
osoby prywatne, zarówno 
podatników, jak i klientów.

Na terenie całego obszaru 
Wielkiej Brytanii istnieją 
również organy doradcze oraz 
organy do spraw ochrony 
konsumentów, takie jak Urząd 
ds. Prowadzenia Operacji 
Finansowych (ang. Financial 
Conduct Authority), Rzecznik 
ds. Usług Finansowych (ang. 
Financial Ombudsman Service) 
oraz Biuro Porad Finansowych 
(ang. Money Advice Service), 
których odtworzenie w 
niezależnej Szkocji będzie 
bardzo kosztowne. Według 
branży usług finansowych ten 
koszt wyniesie miliony funtów.

Wielka Brytania posiada 
również doskonale 
przygotowane umowy 
chroniące depozyty 
złożone w bankach na 
terenie Wielkiej Brytanii do 

Korzystamy z pozycji Wielkiej 
Brytanii będącej światowym 
liderem w zakresie usług 
finansowych. Sektor finansowy 
jest jednym z najważniejszych 
dla gospodarki Szkocji – 
wnosząc 8,8 miliarda 
funtów i zapewniając 8% 
całości zatrudnienia (prawie 
200 000 miejsc pracy) w 2013 r. 

Szkocki sektor finansowy 
wraz z miejscami pracy zależy 
od klientów w Anglii, Walii i 
Północnej Irlandii oraz tych 
na terenie Szkocji. Jednolity 
rynek Wielkiej Brytanii 
oznacza, że szkockie firmy 
świadczące usługi finansowe 
mogą bez jakichkolwiek 
przeszkód sprzedawać 
swoje produkty klientom na 
terenie całej Wielkiej Brytanii. 
Prawie 90% indywidualnych 
rachunków oszczędnościowo-
inwestycyjnych (ang. Individual 
Savings Account – ISA) oraz 
80% kredytów hipotecznych 
jest sprzedawanych przez 
szkockie firmy klientom 
mieszkającym w innych 
częściach Wielkiej Brytanii. 

Niezależność spowoduje 
rozbicie rynku wewnętrznego. 
Niezależna Szkocja będzie 
musiała utworzyć własny 
system prawny i regulacyjny 
w zakresie usług finansowych 

Niezależnie od wyboru waluty, 
niezależność położy temu 
kres. 

Firmy działające na terenie 
Wielkiej Brytanii będą wtedy 
mieć do czynienia z dwoma 
systemami zasad i regulacji 
prawnych oraz dwoma 
systemami podatkowymi, co 
zwiększy koszty i spowoduje 
niepewność, utrudniając  
prowadzenie interesów.

Analiza przeprowadzona przez 
rząd Wielkiej Brytanii wykazuje, 
że potencjalny roczny koszt 
utrzymania gospodarstwa 
domowego w Szkocji 
wyniesie 2000 GBP, budując 
granicę pomiędzy Szkocją i 
gospodarką Wielkiej Brytanii 
oraz ustanawiając, między 
innymi, oddzielne systemy 
prawne. 

Usługi finansowe
Rozmiar gospodarki 
Wielkiej Brytanii oznacza, że 
może utrzymać i wspierać 
dynamiczny i bezpieczny 
sektor finansowy. Niezależna 
Szkocja posiadałaby sektor 
bankowy przekraczający 
dwunastokrotnie jej system 
gospodarczy – znacznie 
więcej niż Irlandia, Islandia i 
Cypr zanim popadły w kłopoty. 

Banking sector assets as a proportion 
of GDP

Scotland analysis: 
Financial Services

Wielka 
Brytania4

Cypr5

492%

700%

894%

Szkocja2

1254%

880%
Islandia1

Irlandia3

1 2007 r.

2 bieżący w razie 
niezależności

3 2007 r.

4 obecnie

5 2013 r.

Aktywa sektora 
bankowego 
proporcjonalne do PKD
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wysokości 85000,00 GBP, 
na wypadek jakichkolwiek 
kłopotów. W niezależnej 
Szkocji banki szkockie oraz 
ich klienci nie będą objęte tą 
ochroną. Niezależna Szkocja 
będzie musiała wprowadzić 
własny program gwarancji 
depozytów zgodny z prawem 
Unii Europejskiej. W razie 
upadku jednego z dwóch 
dużych banków szkockich 
koszty kompensacyjne dla 
deponentów spadną prawie 
wyłącznie na pozostały bank. 
W razie niepowodzenia 
programu konieczna będzie 
ingerencja rządu niezależnej 
Szkocji. W chwili obecnej 
wartość depozytów, które 
będą podlegały szkockiemu 
programowi, przekracza 
100% zasobów gospodarki 
szkockiej.

Zamiast podejmowania 
ryzyka związanego z 
dodatkowymi kosztami, firmy 
powinny skoncentrować 
się na jednym rynku. Spółki 
takie jak RBS oraz Bank 
Szkocji wypowiedziały się w 
sprawie wyższych kosztów 
na wypadek niezależności 
Szkocji. Inne, takie jak 
Standard Life oraz Alliance 

Trust zastanawiają się nad 
przeniesieniem części 
działalności do Anglii, w 
razie głosowania na rzecz 
niezależności, która może 
prowadzić do ograniczenia 
możliwości wyboru oraz 
wzrostu kosztów produktów 
finansowych dla mieszkańców 
Szkocji, w tym kredytów 
hipotecznych, ubezpieczeń 
i emerytur. Na podstawie 
niezależnych analiz, rząd 
Wielkiej Brytanii oszacował, że 
średnia wysokość rocznych 
opłat kredytów hipotecznych 
w Szkocji może wzrosnąć o 
1700 GBP.

Podział brytyjskich zasobów 
wspiera w chwili obecnej 
wydatki publiczne w Szkocji. 
W przyszłości te wydatki będą 
o 10% wyższe w Szkocji niż 
w Wielkiej Brytanii, po raz 
pierwszy od 1998 r. Stanowi 
to ekwiwalent 1300 GBP na 
osobę w latach 2012-13.

Na terenie całej Wielkiej 
Brytanii wszyscy potrzebujący 
otrzymują zasiłki tej samej 
wysokości, niezależnie 
od wzrostów i spadków 
lokalnych gospodarek oraz 
różnic poziomu zatrudnienia. 
Rozmiar i siła ekonomiczna 
rynku Wielkiej Brytanii 
pomaga wspierać ludzi w 
potrzebie oraz zapewnia 
bezpieczeństwo finansowe 
osobom w podeszłym wieku.

W przypadku niezależności, 
Szkocja otrzyma część 
wpływów z ropy wydobywanej 
z Morza Północnego oraz 
część dochodów z wydobycia 
gazu, które będą podlegać 
negocjacjom. Wpływy z 

wydobycia gazu są jednym z 
najbardziej zmiennych źródeł 
dochodu. Od przekazania 
władzy, geograficzny udział 
Szkocji w dochodach z 
wydobycia ropy i gazu wahał 
się od 2 do 12 miliardów 
GBP. Wskaźniki rządu 
szkockiego wykazują, że w 
latach 2012-13, geograficzny 
udział w dochodach z 
Morza Północnego spadł 
o ponad 4 miliardy funtów, 
co odpowiada ponad 
połowie wysokości budżetu 
edukacyjnego Szkocji 
utraconego w ciągu jednego 
roku. Jednak będąc częścią 
Wielkiej Brytanii, budżet 
rządu Szkocji wzrósł w 
latach 2012-13 dzięki 
korzyściom czerpanym z siły 
i różnorodności gospodarki 
Wielkiej Brytanii.

Nasza wspólna 
Wielka Brytania
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Jako część Wielkiej Brytanii, 
sektory górnictwa naftowego i 
gazu oraz energii odnawialnej 
czerpią korzyści z jednolitego 
rynku energetycznego dla 
milionów klientów. Szkocka 
branża energetyczna zależy 
od nieograniczonego 
dostępu do 24 milionów 
odbiorców energii na terenie 
Anglii i Walii, co przewyższa 
dziesięciokrotnie liczbę 
klientów na terenie Szkocji. 
Będąc częścią Wielkiej 
Brytanii, wspólnie pracujemy 
nad zmaksymalizowaniem 
potencjału energii odnawialnej. 
Dynamiczny szkocki sektor 
energii odnawialnej czerpie 
korzyści z możliwości dzielenia 
kosztów przez wszystkich 
klientów na obszarze całej 
Wielkiej Brytanii. 

Innowacyjne branże, takie jak 
energia odnawialna, zyskują 
dzięki wiodącym i doskonale 
prosperującym brytyjskim 
społecznościom badawczym. 
Pracownicy naukowi z terenu 
Wielkiej Brytanii korzystają z 
dostępu do infrastruktury, np. 
zaawansowanych technologii 
przetwarzania danych oraz 
członkowstwa Wielkiej 
Brytanii w międzynarodowych 
organizacjach, takich jak 
Europejskie Centrum Badań 
Jądrowych (ang. European 
Centre for Nuclear Research – 
CERN). Wspólne dzielenie 
tych kosztów sprawia, że stają 
się przystępne. Jednocześnie 
szkoccy pracownicy naukowi 
korzystają bezpośrednio 
z brytyjskich funduszy 
przeznaczanych na badania 
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naukowe. W latach 2012-13 
Szkocja uzyskała ponad 13% 
funduszy Brytyjskiej Rady 
ds. Badań Naukowych (257 
milionów GBP), co przewyższa 
udział w produkcie krajowym 
brutto PKB (8%) lub populacji 
(8,4%). Oprócz funduszy 
publicznych, organizacje 
charytatywne Wielkiej 
Brytanii finansują znaczną 
część badań naukowych 
prowadzonych na terenie 
Szkocji; w 2011 r. około 14% 
funduszy zgromadzonych 
przez Stowarzyszenie 
Organizacji Charytatywnych 
na rzecz Badań Medycznych 
(ang. Association of Medical 
Research Charities) zostało 
przeznaczonych na badania w 
Szkocji . 

W chwili obecnej Brytyjska 
Rada ds. Badań Naukowych 
jest jedną z ponad 200 
organizacji publicznych 
świadczących usługi 
mieszkańcom Szkocji. Są 
one oparte na wspólnych 
wartościach i pozwalają 
wszystkim mieszkańcom 
Wielkiej Brytanii korzystać 
z obniżania kosztów 
podatników, utrzymania 
wspaniałej reputacji Wielkiej 
Brytanii oraz czerpania 
korzyści z kartelizowania 
zasobów i dzielenia ryzyka w 

uzasadnionych sytuacjach. 
Odłączenie się Szkocji od 
Wielkiej Brytanii będzie 
jednoznaczne z koniecznością 
wystąpienia z tych instytucji.

Zgodnie z opinią rządu 
Szkocji, w razie uzyskania 
niezależności Szkocja będzie 
starała się zachować swoje 
członkowstwo. Wspomniane 
instytucje nie współpracują 
jednak z indywidualnymi 
państwami. Nie ma też 
jasności, czy zmiana 
ustaleń instytucji brytyjskich 
umożliwiających obsługiwanie 
dwóch oddzielnych państw 
w przyszłości będzie leżeć w 
interesie Wielkiej Brytanii. 

W nowym państwie szkockim 
nieuchronne stanie się 
utworzenie wielostronnych 
organizacji użytku 
publicznego. Ustanowienie 
całkowicie nowych instytucji 
będzie ogromnym zadaniem, 
wymagającym znacznych 
nakładów inwestycyjnych. 

Instytucje, z których 
korzystamy, będąc częścią 
Wielkiej Brytanii, są 
głęboko zakorzenione w 
naszym codziennym życiu. 
Na przykład, losy Loterii 
Narodowej (ang. National 
Lottery) są kupowane przez 

Scottish health spending

Scottish education spending 
North sea revenuesDochody z Morza Północnego

Szkockie wydatki na edukację

Szkockie wydatki na ochronę zdrowia

Miliony GBP
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miliony osób na terenie całej 
Wielkiej Brytanii. Uzyskane 
ze sprzedaży losów 
pieniądze przeznaczane są 
na wsparcie sportu oraz 
kultury. Od 1994 r., na 50000 
indywidualnych przypadków 
w Szkocji przeznaczono 
2,5 miliarda funtów. Nowe 
państwo szkockie nie uzyska 
automatycznego prawa 
kontynuacji uczestnictwa w 
Brytyjskiej Loterii Narodowej.

Jedną z największych 
wspólnych instytucji jest 
podziwiana na całym świecie 
BBC. Informuje, kształci 
oraz bawi miliony widzów i 
słuchaczy w ich własnych 
domach. Po uzyskaniu 
niezależności publiczni 
nadawcy programów, w tym 
BBC, będą w dalszym ciągu 
obsługiwać społeczeństwo 
Wielkiej Brytanii. 

Stając się nowym, oddzielnym 
państwem, niezależna 
Szkocja nie zdobędzie 
automatycznie uprawnień 
do BBC. Wszystkie oferty 
dotyczące wykorzystania 
istniejących aktywów BBC 
lub prezentowania należących 
do BBC programów będą 
podlegać negocjacjom.

Jako część Wielkiej Brytanii 
wywieramy wpływ na świat, w 
którym żyjemy. Wielka Brytania 
odgrywa znaczącą rolę w Unii 
Europejskiej, NATO, grupie 
G7, Wspólnocie Narodów oraz 
Radzie Bezpieczeństwa ONZ, 
jako jedyne państwo będące 
członkiem tych wszystkich 
organizacji. Kształtujemy 
międzynarodowe decyzje, 
które mają wpływ na Szkocję 
oraz wykorzystujemy nasze 
wpływy do promowania 
demokracji i praw człowieka 
na całym świecie. 

Międzynarodowa sieć 
brytyjskich placówek 
dyplomatycznych 
reprezentuje Szkocję na 
całym świecie, zatrudniając 
14000 pracowników w 
267 ambasadach, wysokich 
komisjach, konsulatach i 
biurach w 154 państwach i 
12 terytoriach zamorskich na 
całym świecie. Wykorzystujemy 
nasze organizacje do 
promowania i ochrony interesu 
gospodarczego przedsiębiorstw 
działających na terenie 
Szkocji, np. ochronę szkockiej 
whisky przed podrabianiem, 
dyskryminacją podatkową oraz 
stawianiem barier handlowych. 

Szkockie przedsiębiorstwa 
korzystają z aktywnego 
wsparcia 169 biur 
Brytyjskiej Agencji Handlu 
i Inwestycji (ang. UK Trade 
& Investment’s – UKTI’s) w 
ponad 100 państwach.

Będąc częścią Wielkiej 
Brytanii, wykorzystujemy 
zasoby w celu dokonywania 
zmian poprzez udzielanie 
pomocy międzynarodowej. 
Wielka Brytania jest drugim 
co do wielkości darczyńcą 
na świecie oraz wiodącym 
państwem grupy G7, 
poświęcającym na pomoc 
0,7% dochodu narodowego 
brutto (ang. Gross National 
Income – GNI). Nasze wspólne 
wysiłki umożliwiają Wielkiej 
Brytanii walkę ze skrajnym 
ubóstwem; zaspokajając 
potrzeby poprzez tworzenie 
miejsc pracy, uaktywnianie 
potencjału dziewcząt i kobiet 
oraz ratowanie życia podczas 
akcji humanitarnych.

Wszyscy korzystamy z 
mocnej pozycji Wielkiej 
Brytanii w Europie, w której 
wykorzystujemy nasze wpływy 
do rozwiązywania kwestii 

Nasza pozycja  
na świecie
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istotnych dla przedsiębiorstw 
i mieszkańców Szkocji, takich 
jak wydatki budżetowe oraz 
dopłaty do rybołówstwa 
i rolnictwa. Wszyscy 
mieszkańcy Wielkiej Brytanii 
czerpią korzyści z warunków 
wynegocjowanych z Unią 
Europejską, w tym sprzeciwu 
wobec Euro, obszaru 
Schengen oraz zwrotu nadpłat 
budżetowych o wartości 
ponad 3 miliardów GBP. 

Po uzyskaniu niezależności 
rząd szkocki będzie musiał 
wystąpić o przystąpienie do 
międzynarodowych organizacji, 
w tym do Unii Europejskiej, 
co będzie wymagało 
uzyskania zgody 28 państw 
członkowskich. Oczekiwania 
rządu szkockiego wobec 
warunków i kalendarium 
dotyczącego członkostwa 
w Unii Europejskiej są 
bezprecedensowe, w 
związku z czym obudziły 
obawy przewodniczącego 

Komisji Europejskiej, premiera 
rządu hiszpańskiego oraz 
innych członków. Zamiast 
czerpać korzyści ze zwrotu 
europejskich nadpłat 
budżetowych dla Wielkiej 
Brytanii, niezależna Szkocja 
będzie musiała dokonać wpłat 
na rzecz nadpłat dla Wielkiej 
Brytanii. 

Będąc częścią Wielkiej Brytanii, 
wspólnie zapewniamy sobie 
bezpieczeństwo. Integralne 
podejście Wielkiej Brytanii 
do spraw bezpieczeństwa 
chroni wszystkie części 
Zjednoczonego Królestwa. 
Nasze agencje bezpieczeństwa 
i agencje wywiadowcze 
zapewniają ochronę przed 
terroryzmem, szpiegostwem 
oraz przestępstwami 
dokonywanymi przy 
zastosowaniu narzędzi 
elektronicznych. 

Brytyjskie siły zbrojne 
są najlepsze na świecie. 
Zapewniają nam 

bezpieczeństwo w ramach 
Wielkiej Brytanii i biorą udział 
w zapobieganiu konfliktom 
oraz w międzynarodowych 
akcjach humanitarnych; są 
utrzymywane z rocznego 
budżetu przeznaczonego na 
obronność, który należy do 
najwyższych na świecie. 
Nasze wydatki na obronę 
wspierają szkocki przemysł 
zbrojeniowy, który zatrudnia 
ponad 12600 osób. Po 
uzyskaniu niezależności 
firmy mające swoje siedziby 
na terenie Szkocji nie będą 
uprawnione do umów, które 
Wielka Brytania postanowi 
zawierać na własnym terenie, 
ze względu na bezpieczeństwo 
narodowe. 

Granice Wielkiej Brytanii 
chronione są przez 20000 
osób, a ponad 2 miliardy 
funtów przeznaczanych jest 
na zapobieganie przybywania 
na jej teren osób i towarów 
mogących stanowić 
zagrożenie. Na terenie Wielkiej 
Brytanii obowiązuje swobodne 
przemieszczanie się osób oraz 
swobodny przepływ towarów. 
Podróżowanie po Wielkiej 
Brytanii nie wymaga posiadania 
dokumentów tożsamości. Nie 
są przeprowadzane kontrole 
celne ani administracyjne 
dotyczące przepływu towarów. 
Każdego roku 23 miliony 
pojazdów przekracza granice 

Anglii i Szkocji; 15 milionów 
ton ładunków przewożonych 
jest w obydwu kierunkach; 
7 milionów pasażerów korzysta 
z transportu kolejowego, 
podróżując ze Szkocji do 
różnych części Wielkiej Brytanii; 
800 000 pasażerów podróżuje 
ze Szkocji do Irlandii Północnej 
drogą powietrzną. Po 
uzyskaniu niezależności obecne 
granice pomiędzy Szkocją i 
nową Wielką Brytanią staną się 
granicami międzynarodowymi, 
oddzielającymi dwa osobne 
państwa. Zarówno oddzielne 
państwo szkockie jak i 
Wielka Brytania będą musiały 
podjąć decyzje dotyczące 
przepływu osób i towarów 
przez ich granice. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, 
że różnice w ustrojach 
podatkowych i prawnych 
nasilą się, ponieważ dwa 
różne rządy wprowadzą różne 
zasady odpowiadające ich 
wewnętrznym warunkom. 
Różnice mogłyby zostać 
wykorzystane przez 
przestępców do przemytu 
towarów. Może się również 
okazać, że rządy postanowią 
wprowadzić różne zasady 
dotyczące polityki emigracyjnej. 
Jednak niezależna Szkocja 
może nie wprowadzić bardziej 
otwartej polityki emigracyjnej 
ani starać się o przystąpienie 
do strefy swobodnego 
przepływu osób z Wielką 
Brytanią oraz Irlandią. 

1 USA 31,55 miliarda USD
2 Wielka Brytania 17,88 miliarda USD
3 Niemcy 14,06 miliarda USD
4 Japonia 11,79 miliarda USD
5 Francja 11,38 miliarda USD
6 Szwecja 5,83 miliarda USD
7 Norwegia 5,58 miliarda USD
8 Holandia 5,44 miliarda USD
9 Kanada 4,91 miliarda USD
10 Australia 4,85 miliarda USD

Dziesięciu największych darczyńców
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Szkocja jest integralną częścią 
Wielkiej Brytanii. Wszyscy 
wnosimy swój wkład oraz 
czerpiemy korzyści z bycia 
częścią naszej rodziny 
narodów.

Jako część Wielkiej Brytanii, 
Szkocja może wywierać 
wpływ na sprawy krajowe 
oraz międzynarodowe. Różne 
gałęzie naszego przemysłu są 
lepiej chronione i wspierane 
przez siłę i bogactwo 
gospodarki brytyjskiej. 
Mamy również możliwość 
wyrażenia swojego zdania 
na arenie międzynarodowej 
dzięki członkostwu Wielkiej 
Brytanii w organizacjach 
międzynarodowych.

Odrębność naszej kultury 
narodowej; nasze kościoły, 
system edukacyjny i prawny 
zawsze były szanowane 

przez Wielką Brytanię. Po 
przekazaniu władzy naszemu 
parlamentowi w Holyrood 
możemy podejmować decyzje 
dotyczące kluczowych kwestii 
wpływających na codzienne 
życie mieszkańców w 
dziedzinie ochrony zdrowia, 
szkolnictwa, systemu 
sprawiedliwości oraz ochrony 
środowiska.

Przez ponad 300 lat 
pracowaliśmy wspólnie 
z przyjaciółmi i rodzinami 
mieszkającymi w różnych 
częściach Wielkiej Brytanii. 
Oddając we wrześniu głos 
na pozostanie w Wielkiej 
Brytanii, będziemy mogli 
osiągnąć wspólnie więcej niż 
osiągnęlibyśmy osobno.

Wnioski

Więcej informacji oraz dostęp do dokumentacji analitycznej dotyczącej Szkocji  
można znaleźć na stronie internetowej www.gov.uk/scottishreferendum. Można 
również dołączyć do debaty online pod adresem       @YouDecide2014 oraz  
facebook.com/youdecide2014 f




