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Strona znajduje się w archiwum.

Były premier Tajlandii z paszportem Czarnogóry

Wiele krajów wprowadziło możliwość uzyskania paszportów w zamian
za znaczące inwestycje na ich terytorium. Takie programy pozwalają na
szybkie otrzymanie drugiego obywatelstwa.

Ten prosty, trwający do kilku miesięcy
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proces, pozwala na funkcjonowanie w
lepszym klimacie ekonomicznym, przy
mniejszych podatkach, bezwizowym
ruchu do wielu krajów świata, czasami
także umożliwia legalną zmianę
nazwiska.
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W sierpniu do grona takich państw dołączyła licząca 670 tysięcy mieszkańców Czarnogóra, w której
zainwestowanie pół miliona euro pozwala na otrzymanie obywatelstwa, co jest szczególnie
pożądane w sytuacji ubiegania się tego kraju o członkowstwo w Unii Europejskiej.
W wydanym oświadczeniu rząd tego kraju stwierdził, że „wprowadzenie programu umożliwia
znanym ludziom świata biznesu, o wiarygodnej światowej reputacji, otrzymanie ograniczonej liczby
czarnogórskich paszportów dzięki bezpośredniemu inwestowaniu w Czarnogórze".
Czarnogórzaninem stał się były premier Tajlandii, Thaksin Shinawatra, usunięty z urzędu, skazany
na karę więzienia za sprzeniewierzenia w swoim rodzinnym kraju.

Shinawatra był premierem w latach 2001-2006. Został pozbawiony tej funkcji w wyniku zamachu
stanu. Jego rząd posądzano o korupcję, konﬂikt interesów i ograniczanie swobody wypowiedzi. Sam
premier spotkał się z zarzutami oszustw podatkowych oraz wyprzedawania majątku narodowego
zagranicznym inwestorom. Z kolei Amnesty International krytykowało go za pogwałcenie praw
człowieka.

Przybycie do Czarnogóry 13 marca tego roku byłego premiera Tajlandii spotkało się ze sprzeciwem,
tym bardziej, że z prawa do obywatelstwa ekonomicznego w tym kraju skorzystały już osoby, które
znajdują się rzekomo na liście poszukiwanych Interpolu.
Autorzy blogu montenegro.blogactiv.eu obawiają się przyznawania obywatelstwa Czarnogóry
osobom mającym zatargi z prawem i umożliwienie im prowadzenia interesów na szeroką skalę.
Swoją opinię w wypowiedzi dla agencji Reutersa wyraził ekspert ds. polityki wewnętrznej w
Bundestagu Stephan Mayer, z partii CSU, który zakwestionował praktykę, by jedynym wymogiem
otrzymania obywatelstwa jakiegoś kraju było zainwestowanie w nim 500 tysięcy dolarów.
Innym państwem, w którym stworzono przemysł ekonomicznego obywatelstwa jest Dominikana.
Najdłużej funkcjonującym programem tego typu jest zainicjowany w 1984 roku Program
Obywatelstwa poprzez Inwestycje na St. Kitts i Nevis. Jest on wspierany przez rząd, który
zobowiązuje się do wystawienia pełnoprawnego paszportu osobom mającym znaczący wkład w
ekonomię kraju. Dodatkowo obywatel tego kraju uzyska ulgi podatkowe i możliwość bezwizowego
podróżowania do 190 krajów na świecie.
Jakiś czas temu taki program wprowadziła i następnie porzuciła Irlandia, tam jednak konieczne były
inwestycje rzędu minimum półtora miliona dolarów.
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