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Wstęp 
 
 Oddajemy w ręce Szanownych Państwa broszurę informacyjną na temat 

potencjału inwestycyjnego Afganistanu. Mamy nadzieję, że informacje w niej 

zawarte okażą się cenne i użyteczne. Afganistan to kraj, który wciąż kojarzy się 

niemal wyłącznie z nielegalnymi uprawami maku czy misjami wojskowymi. 

Stereotypowy obraz Afganistanu, pokutujący nie tylko w sferze przekazu 

medialnego, ale także w sferze gospodarczej, kreowany jest głównie przez 

ukierunkowane na „sensacyjne newsy” media i ma niewiele wspólnego z realiami. 

Afganistan nie bez powodu nazywany jest krajem drzemiącego potencjału. 

Afganistan to miejsce, w którym wszelkie niedogodności można obrócić na 

korzyści. Jest to też kraj bardzo pozytywnie nastawiony do wszelkich 

międzynarodowych inwestycji; procedury oraz przepisy prawne nieprzerwanie 

stają się bardziej przyjazne i transparentne.  

Afganistan, pomimo że daleko mu do bycia krainą mlekiem i miodem 

płynącą, jest obszarem wielkich możliwości. Dziękując za zainteresowanie naszą 

publikacją, zapraszamy Szanownych Państwa do lektury. 

 

       Zespół Harekat Consulting 

oraz Ariana Trade Group sp. z o.o. 

       maj 2013 
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1. Informacje ogólne o kraju 
 

Islamska Republika Afganistanu 

 د افغانستان اسالمي جمھوریت

   افغانستان اسالمیجمھوری 

     
Flaga Afganistanu            Godło Afganistanu 

 
Stolica: Kabul (ok. 3,5 mln mieszkańców) – 5. najszybciej rozwijające się miasto świata 
Liczba ludności: ok. 30 mln (40. miejsce na świecie) – niektóre źródła podają 35 mln 
Współczynnik urbanizacji: 23% 
Główne miasta: Kabul, Herat, Kandahar, Mazar-e Szarif, Dżalalabad, Kunduz 
Przyrost naturalny: 2,22% 
Powierzchnia: 652 000 km2  (41. miejsce na świecie), powierzchnia porównywalna ze 
stanem Teksas 
Gęstość zaludnienia: ok. 45 os./km2 

Ustrój polityczny: republika islamska z prezydentem jako szefem rządu 
Religia: islam (99%), w tym 85% sunnizm 
Struktura etniczna:  
Pasztunowie – 40 %, Tadżycy – 30%, Hazarowie – 10%, Uzbecy – 10% 
Języki urzędowe: paszto, dari 
Strefa czasowa: UTC +4:30, brak DST (czasu letniego) 
 
Jednostka monetarna: 1 afgani (AFN) 
Kurs afgani (maj 2013): 1 USD = ok. 53 AFN, 1 PLN = 16,75 AFN 
PKB: 19,85 mld USD (2012),  
Wzrost PKB: 11% (6. miejsce na świecie – 2012) 
PKB na osobę: 1000 USD (2012) 
 
Najwyższy szczyt: Noszak, 7485 m n.p.m. 
Ukształtowanie powierzchni: wysokogórski kraj śródlądowy, 80% powierzchni 
zajmują góry 
Klimat: surowy, mroźne zimy (do -20°C) i gorące lata (do +45°C); znaczne różnice 
temperatur między północą a południem; wysokie amplitudy dobowe 
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Granice: 5529 km (w tym: Iran – 936 km, Turkmenistan – 744 km, Uzbekistan – 137 km, 
Tadżykistan – 1206 km Chiny – 76 km, Pakistan – 2430 km) 
Brak dostępu do morza 
Najbliższe porty: Karaczi (Pakistan) 1400 km, Bandar-e Abbas (Iran) 2000 km 
 
Wskaźnik gęstości dróg: 6,51 km/100 km²  
Odległość pomiędzy największymi miastami (w linii prostej): 
 
Kabul Herat 640 km 
Kabul Kandahar 454 km 
Kabul  Mazar-e Szarif 304 km 
Herat Kandahar 458 km 
Herat Mazar-e Szarif 520 km 
Kandahar Mazar-e Szarif 580 km 
 
Bilans handlowy (2012): eksport 376 mln USD, import 6,39 mld USD 
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2. Harekat Consulting –  

unikalna inicjatywa 
 Oferta firmy Harekat Consulting to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie 
polskiego rynku na profesjonalne usługi z zakresu stosunków gospodarczych z krajami 
Bliskiego i Dalekiego Wschodu, ze szczególnym naciskiem na Azję Centralną.  

 
Firma Harekat Consulting działa na rynku polskim od 

września 2011 r. Od lutego 2013 Harekat Consulting jest 
członkiem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich i czynnie bierze 
udział w konferencjach oraz forach organizowanych przez to 
Stowarzyszenie.  

 
Harekat Consulting to grupa profesjonalistów, którzy w Azji spędzili znaczną 

część swojego życia, a wiedzę akademicką skonfrontowali z praktyką. Nasza firma 
zatrudnia i współpracuje ze specjalistami z różnych dziedzin, w szczególności 
administracji państwowej, socjologii regionów przemysłowych, prawodawstwa, 
ekonomii, gospodarki nieruchomościami, logistyki, handlu międzynarodowego, 
stosunków międzynarodowych, dyplomacji, geologii, public relations oraz lingwistyki 
regionu. Dzięki szerokiemu wachlarzowi ekspertów Harekat Consulting jest w stanie 
zapewnić kompleksową obsługę wszelkim podmiotom w każdym sektorze gospodarki. 

 
Od dwóch lat służymy swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno podmiotom 

krajowym, jak i zagranicznym. Z naszych usług korzystają firmy afgańskie oraz polskie, 
chcące zaistnieć na rynku danego  kraju lub pragnące nawiązać kontakty z polskimi lub 
afgańskimi przedsiębiorcami.  

 
Harekat Consulting jest również największym polskim importerem kamienia lapis 

lazuli i biżuterii z Afganistanu. Współpracujemy z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 
oraz pojawiamy się na targach minerałów oraz biżuterii w całym kraju. 

 
Od lutego 2013 r. Harekat Consulting jest członkiem Stowarzyszenia Eksporterów 

Polskich. 
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3. Ariana Trade Group – solidny partner  
Ariana Trade Group to polsko-afgańska spółka, która zajmuje się wymianą 

handlową pomiędzy Polską a krajami Azji Centralnej z naciskiem na Afganistan. 
 

Umożliwiamy przedsiębiorcom z Polski oraz Afganistanu kupno i sprzedaż 
produktów na rynkach naszych partnerów handlowych. Zakres działalności firmy nie 
ma żadnych ograniczeń obsługiwanych branż. Obecnie zajmujemy się głównie importem 
i eksportem słodyczy, napojów energetycznych, artykułów spożywczych oraz 
materiałów budowlanych. Do naszych sukcesów można zaliczyć współpracę z polskimi 
producentami cukierków „krówka” oraz Firmą Cukierniczą „Solidarność”.  

 
Zapotrzebowanie na wymianę handlową pomiędzy krajami azjatyckimi a Europą 

wciąż wzrasta, wraz z nią pojawiają się nowe możliwości. 
 
Spółkę Ariana Trade Group tworzą ludzie, którzy doskonale znają Azję, jej kulturę 

i możliwości ekonomiczne regionu. Firma ma charakter międzynarodowy, jest 
współtworzona przez przedstawicieli Polski i Afganistanu. Takie rozwiązanie pozwala na 
swobodne poruszanie się na rynkach gospodarczych obydwu krajów. Wspólnikami ze 
strony afgańskiej są przedsiębiorcy, którzy od lat z powodzeniem funkcjonują na swoim 
rodzimym rynku, ciesząc się renomą i zaufaniem swoich klientów. Są to m.in. właściciele 
dobrze prosperujących i szybko rozwijających się firm – Ferisht Behisht Ltd., Azimi 
Brother’s International Transportation Company oraz Maiwand Bank. 
 

Ariana Trade Group bierze udział w akcjach i wydarzeniach promujących 
Afganistan w Polsce, jak i Polskę w Afganistanie. Jesteśmy współorganizatorem serii 
wystaw „Współczesny Afganistan”, partnerem inicjatyw „Slot Fest Salam Iran” oraz 
zbiórki darów „Wyprawka za uśmiech”. Współpracujemy także ze Stowarzyszeniem 
„Szkoły dla Pokoju”. We wrześniu i listopadzie 2012 r. udostępniliśmy naszą przestrzeń 
biurową na potrzeby zbiórki odzieży zimowej oraz artykułów szkolnych. Dary dotarły 
do Afganistanu z początkiem roku 2013. 

 
Od września 2012 r. posiadamy nieprzerwanie status Rzetelnej Firmy. 
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4. Zarys sytuacji gospodarczej 
 

Najwyższe historyczne tempo rozwoju w historii afgańska gospodarka 
zanotowała w latach 1970–1978. W tym okresie wzrost PKB utrzymywał się na 
poziomie 4,5% rocznie. Inwestowano głównie w infrastrukturę komunikacyjną, 
infrastrukturę transportu, edukację, opiekę zdrowotną oraz systemy irygacyjne. 
Postępujący rozwój przemysłu był jednym z powodów migracji ludności do ośrodków 
miejskich oraz szybkiego rozwoju tychże. Systematycznie podnosił się również poziom 
edukacji. Pozytywny trend został jednakże szybko przerwany.  

W grudniu 1979 r. na teren Afganistanu wkroczyły wojska Związku Radzieckiego, 
rozpoczął się okres stagnacji gospodarczej i wojny domowej.  Po wycofaniu się wojsk 
radzieckich w 1991 r. działania wojenne w Afganistanie nie zakończyły się. Rozpoczął się 
wyniszczający okres walk o władzę pomiędzy ugrupowaniami mudżahedinów.  W latach 
90. XX wieku afgańska gospodarka została doprowadzona do całkowitej ruiny. Pieniądz 
wciąż tracił na wartości, rozwiązania problemu szukano w denominacji wprowadzonej 
w 1994 r.. W tym okresie 1 dolar amerykański był warty 8000 afgani. Po latach wojen,  
w 1995 r. talibowie przywrócili bezpieczeństwo w kraju. Handel zaczął się ponownie 
rozwijać, a afgani uzyskało silniejszą pozycję (1 dolar = 2900 afgani). Jednakże brak 
zainteresowania gospodarką ze strony nowego rządu spowodował, że stagnacja szybko 
powróciła do Afganistanu. 

 
Po upadku reżimu talibów w 2001 r. Afganistan zaczął się szybko rozwijać. PKB 

per capita w ciągu pięciu lat (2002–2005) wzrósł z 182 USD do 354 USD. W 2008 r. 
zanotowano wzrost PKB o 7%, a PKB per capita wynosił 800 USD.  

 
Na szczycie NATO w Bukareszcie w kwietniu 2008 r. przedstawiono raport 

podsumowujący kilka ostatnich lat działań ISAF (Międzynarodowe Siły Wsparcia 
Bezpieczeństwa) w Afganistanie. Dzięki zaangażowaniu międzynarodowemu w ciągu 
siedmiu lat w kraju wybudowano 4 tysiące kilometrów dróg asfaltowych, podczas gdy  
w 2001 r. istniało ich zaledwie 50 km. Tylko w 2007 r. siły ISAF koordynowały 1080 
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projektów w ramach współpracy cywilno-wojskowej (CIMIC). Działalność sił 
koalicyjnych koncentruje się nie tylko na kwestiach militarnych. Silny akcent jest 
kładziony również na odbudowę i rozwój, gdyż bez stabilizacji ekonomicznej nie można 
osiągnąć satysfakcjonującego poziomu bezpieczeństwa. 

 
Narodowy Program Solidarności (NSP) z pomocą ISAF również osiągnął sukces, 

finansując projekty rozwoju wsi w ponad 20 tysiącach wiosek i osad. W ciągu kilku 
ostatnich lat zbudowano lub odnowiono dwa tysiące szkół, w których uczy się obecnie 
6,4 miliona dzieci. W marcu 2008 r. Afganistan podjął pierwsze kroki, by przygotować się 
do członkostwa w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Przewiduje się, że nastąpi to  
w ciągu najbliższych 15 lat. Afganistan ze swoim strategicznym położeniem oraz 
bogactwami naturalnymi jest krajem o bardzo dużym potencjale.  

 
Obecnie wzrost PKB szacowany jest aż na 11%, co daje Afganistanowi 6. miejsce 

wśród najszybciej rozwijających się krajów świata (2012). Jest to również najszybciej 
rozwijająca się gospodarka Azji Południowej.  

 
CORAZ WIĘCEJ ŚWIATOWYCH FIRM DECYDUJE SIĘ 

INWESTOWAĆ W AFGANISTANIE, ZWŁASZCZA NA RYNKU 
NIERUCHOMOŚCI, FINANSÓW I W DZIEDZINIE HANDLU 

MIĘDZYNARODOWEGO. 
 
Wśród tych firm można wymienić, takie jak: Standard Chartered Bank, Hyatt, Serena, 
Coca-Cola, Toyota, Samsung, DHL, Alcatel Trade International, Afghan German 
Construction Company, a także marki luksusowe jak Calvin Klein, Chanel, Pierre Cardin, 
Versace.  
 

AFGANISTAN 
DUŻA LICZBA INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH ORAZ 

OGROMNE ŚRODKI PRZEKAZYWANE NA ODBUDOWĘ  
I ROZWÓJ KRAJU 

 
W marcu 2010 r. Omar Zachilwal – afgański minister finansów, podał do 

wiadomości, że w ciągu ostatniego roku (marzec 2009–marzec 2010) budżet 
Afganistanu zanotował wpływy w wysokości 800 mln dolarów amerykańskich. Oznacza 
to dziesięcioprocentowy wzrost ekonomiczny. W kolejnym roku spodziewany jest 
przychód wyższy nawet o 1,3 miliarda dolarów. Duża liczba inwestycji zagranicznych  
i ogromne środki przekazywane na odbudowę i rozwój kraju zaowocowały boomem 
budowlanym. 
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5. Dane demograficzne 
 

Całkowita liczba ludności Afganistanu to około 30 milionów, z czego ponad 10% 
mieszka w stolicy. Jest to spory rynek zbytu, który bazuje na usługach. Afganistan 
przeżywa obecnie okres prosperity m.in. dzięki zachodnim programom pomocy 
rozwojowej. Owocuje to szybkim rozrostem ośrodków miejskich. Współczynnik 
urbanizacji wynosi obecnie ok. 23% i stale się zwiększa.  

Szacuje się, że w 2003 r. około 48% całej populacji ludzkiej mieszkało w miastach. 
Odsetek ten ma w 2030 r. osiągnąć pułap 61%. Afganistan znacznie odbiega od średniej 
światowej, gdyż tylko niecałe 5% jego powierzchni to tereny zurbanizowane, 
a w miastach mieszka około ¼ Afgańczyków. Średnia gęstość zaludnienia w Kabulu 
wynosi 285 osób na hektar. W zabudowie formalnej miara ta wynosi 163 osoby na 
hektar, a w nieformalnej 341 osób na hektar. Według światowych standardów jest to 
typowa gęstość zaludnienia dla dużego azjatyckiego miasta. Dla porównania: Szanghaj 
286 osób na hektar, Lahore 251 osób na hektar. 
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6. Rejestracja firmy w Afganistanie 
 W 2013 r. Afganistan uplasował się na 168. miejscu na 185 w rankingu „Doing 
Business” (Polska na 55. miejscu). Trudność prowadzenia biznesu na afgańskim gruncie 
oceniana jest tak nisko ze względu na brak konsekwentnych i jednoznacznych procedur, 
głównie dotyczących nieruchomości. Jednakże taki stan rzeczy nieprzerwalnie zmienia 
się na lepsze. Przykładowo w kategorii „Starting Business” (Rozpoczęcie działalności) 
Afganistan zajmuje wysokie, 28. miejsce, a Polska w tej samej kategorii plasuje się na 
pozycji 124. Standardowo zakładając firmę w Afganistanie, wszystkim procedurom 
poświęcimy około 7 dni, w Polsce natomiast 32 dni. Afgańczycy są również niżej 
opodatkowani od Polaków (dane ogólne: 36% w porównaniu do 43%). 

Procedura rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Afganistanu polega 
na rejestracji w Centralnej Rejestracji Działalności Gospodarczej (CRDG), gdzie 
otrzymuje się numer podatkowy TIN (odpowiednik polskiego NIP). Rejestracja wiąże się 
z opłatą w wysokości 1500 afgani (ok. 28 USD). Po pięciu dniach przedsiębiorca 
otrzymuje również licencję z Afgańskiej Agencji Wspierania Inwestycji, która kosztuje 
100 USD. Rejestracja w CRDG polega na wypełnieniu formularza, który dostępny jest 
także on-line. Afgańczycy składają kopię dowodu tożsamości, a cudzoziemcy kopię 
paszportu. Potrzebne również będą zdjęcia typu paszportowego oraz dokumenty 
założycielskie firmy. 

Afgański rząd niestrudzenie usiłuje stworzyć pozytywne środowisko dla 
inwestorów oraz przedsiębiorców międzynarodowych, jak również zapewnić 
bezpieczeństwo ich firmom i pracownikom. Według informacji udzielonych przez 
przewodniczącego Afgańskiej Agencji Wsparcia Inwestycji (AISA) rząd planuje 
dystrybuować działki dla krajowych przedsiębiorców w Dżalalabadzie, Kabulu, Mazar-e 
Szarif oraz w Heracie. W Kabulu pod budowę parku przemysłowego w dzielnicy Kamari 
(położonej na wschód od centrum stolicy) przeznaczono działkę o powierzchni 12 km2. 
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7. Afgański system bankowy 
 

Obecnie w Afganistanie działa 17 banków z oddziałami w całym kraju. Od 2003 r., 
kiedy wznowiono licencję afgańskiego Banku Centralnego, banki w Afganistanie 
generują pięć tysięcy miejsc pracy. Dzięki sporej pomocy międzynarodowej afgańska 
gospodarka odnotowuje stały wzrost od ostatnich kilku lat. Same Stany Zjednoczone od 
2002 r. przekazały 31 miliardów dolarów na pomoc cywilno-wojskową dla Afganistanu.  
 Według Banku Centralnego 17 banków miało depozyty w wysokości dwóch 
miliardów dolarów w styczniu 2009 r., które wzrosły o 69% w stosunku do 
poprzedniego roku. W 2009 r. suma aktywów systemu bankowego wynosiła 2,4 miliarda 
dolarów, depozyty wzrosły aż o 66% w porównaniu do roku 2008 r. W Afganistanie 
istnieje wielkie zapotrzebowanie na banki komercyjne, które mogą zapewnić kapitał 
sektorowi prywatnemu. Założyciel Międzynarodowego Banku Afganistanu (Afghanistan 
International Bank) w Afganistanie Farid Maqsudi uważa, że każdy odpowiednio 
zarządzany bank z odpowiednim ładem korporacyjnym ma szansę na zaistnienie na 
afgańskim rynku. 
 Dwa największe afgańskie banki Pashtany Bank i Bank-e-Millie są w rękach 
państwowych. Prywatne banki komercyjne inwestują środki deponentów głównie  
w nieruchomości oraz w przedsięwzięcia w Zatoce Perskiej. 
 Większość banków jest własnością zagranicznych inwestorów lub regionalnych 
afgańskich biznesmenów z wyjątkiem banku należącego do zachodniej instytucji 
brytyjskiej. 
 
Banki obecne w Afganistanie:  
Azizi Bank, New Kabul Bank, Ghazanfar Bank, Bakhtar Bank, Afghan United Bank, Alfalah 
Bank, First Micro Finance Bank, Bank-e Millie, Central Bank, Aryan Bank, Standard 
Chartered Bank, De Afghanistan Bank, Pashtany Bank, Maiwand Bank, Afghanistan 
International Bank (AIB), National Bank Of Afghanistan, Habib Bank Afghanistan. 
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8. Afgański system podatkowy 
 
We wczesnych latach 80. XX wieku podatki stanowiły 15% afgańskich dochodów 

państwowych. Ściąganie podatków nigdy nie było efektywne na terenach wiejskich. 
 

W 2005 r. rząd afgański wdrożył podatek dochodowy. Pracodawcy z dwoma lub 
więcej pracownikami są zobowiązani płacić 10% podatku od dochodu powyżej 3500 
USD oraz 20% od dochodu powyżej 27000 USD. 
 
Podatek VAT zostanie wprowadzony najprawdopodobniej w 2014 r. 
W afgańskim systemie podatkowym nie funkcjonuje w ogóle podatek akcyzowy. 
Cło na import jak i na eksport istnieje. Stawki eksportowe są preferencyjne. 
 
Ponad 93% wszystkich ściąganych podatków pochodzi z jedynie pięciu prowincji (na 34) 
– Heratu, Nangarhar, Kandaharu, Balchu i Kabulu. Dodatkowo podatki ściągane są przez 
gminy, przykładowo: podatek od nieruchomości, od najmu, obsługi urządzeń 
sanitarnych, wydawania licencji biznesowych, aktów własności. Przykładowo gmina 
Kabul w 2004 r. zarobiła w ten sposób około 6 milionów dolarów.  
 
W 2008 r. ustalono, że rok fiskalny w Afganistanie zaczyna się pierwszego dnia miesiąca 
haman (21 marca), a kończy się ostatniego dnia miesiąca hut (20 marca).  
 
Podatki rozlicza pracodawca, także za swoich pracowników, jeśli dany etat jest ich 
jedynym źródłem dochodów. Na rozliczenie podatków z roku poprzedniego podatnik ma 
trzy miesiące. 
 
Rezydencja podatkowa: 

 obywatel afgański rozlicza przychody w Afganistanie, nawet te, które otrzymał  
w innych krajach; 

 nierezydenci mają obowiązek odprowadzać podatki jedynie z działalności 
prowadzonej na terenie Afganistanu. 
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9. Afgańskie prawodawstwo 
 
 

Islamska Republika Afganistanu (Dżomhuri-je Eslami-je Afghanestan) powstała na 
mocy konstytucji, której tekst został uzgodniony podczas Konstytucyjnej Loja Dżirgi (13 
grudnia 2003 – 4 stycznia 2004) przez ponad 500 delegatów z całego kraju. Ustawa 
zasadnicza została ratyfikowana dnia 26 stycznia 2004 r. przez prezydenta Hamida 
Karzaja.  

 
Zgodnie z art. 1 konstytucji „Afganistan jest Republiką Islamską, niepodległym, 

jednolitym i niepodzielnym państwem”. Republika islamska to ustrój, który opiera się na 
prawie muzułmańskim (szariat), a zarazem posiada republikańskie struktury władzy 
(prezydent, rząd, parlament) oraz konstytucję.  

 
Władza wykonawcza w Afganistanie spoczywa w rękach prezydenta, dwóch 

wiceprezydentów oraz rządu. Obecna głowa państwa, Hamid Karzaj, w 2002 r. został 
wybrany na szefa rządu tymczasowego, następnie na tymczasowego prezydenta oraz 
dwa razy objął stanowisko prezydenta w wyniku powszechnych wyborów (7 grudnia 
2004 r., 16 listopada 2009 r.). Zgodnie z art. 62 afgańskiej konstytucji kandydat na 
prezydenta musi być obywatelem afgańskim, muzułmaninem, którego obydwoje rodzice 
są również Afgańczykami. 

Kolejne wybory prezydenckie odbędą się w kwietniu 2014 r. Obecny prezydent 
nie będzie mógł w nich startować, ponieważ w 2014 r. kończy się jego ostatnia kadencja. 

 
Władza ustawodawcza to dwuizbowe Zgromadzenie Narodowe: izba niższa 

Wolesi Dżirga (249 posłów, w tym minimum 25% kobiet) oraz izba wyższa Meszrano 
Dżirga (102 miejsca). W szczególnym przypadku istnieje możliwość zwołania Loja Dżirgi 
(Wielkiej Rady). Loja Dżirga podejmuje decyzje jednomyślnie. Jest to najwyższy organ 
władzy państwowej, w skład którego wchodzą delegaci z całego Afganistanu. 

 
Afgański system prawa obejmuje: prawo administracyjne, gospodarcze, karne, 

cywilne, rodzinne, pracy oraz procesowe cywilne.  
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10. Możliwości inwestycyjne w 

górnictwie 

 
Afganistan to kraj o bogatych zasobach naturalnych. Rząd afgański intensywnie 

wspiera sektor górniczy a zwłaszcza prywatne inwestycje zarówno lokalne, jak  
i międzynarodowe. Obecnie na terenie Afganistanu znajduje się ponad 1400 znanych 
złóż mineralnych: surowców energetycznych (ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel), 
kruszców i rud metali (ołów, żelazo, złoto, miedź), surowców budowlanych (wapień), 
surowców chemicznych (sól) oraz kamieni szlachetnych i półszlachetnych (lapis lazuli, 
alabaster, turmalin, rubin, szafir, jadeit). Afgańskie złoża żelaza, miedzi oraz węgla należą 
do zasobów najwyższej światowej klasy. Badania z marca 2006 r. ukazują, że basen Amu 
Darii (Afganistan–Tadżykistan) zawiera kilkanaście razy więcej zasobów ropy naftowej  
i gazu niż wcześniej przypuszczano. 

 
W chwili obecnej w Afganistanie nie ma praktycznie infrastruktury wydobywczej. 

Jeśli już jakaś istnieje, jest bardzo przestarzała i mało zaawansowana technologicznie. 
Potencjalni inwestorzy obawiają się trudności proceduralnych, zwłaszcza że koszty 
inwestycji, wydobycia oraz zbytu są wysokie ze względu na słabą sieć transportową  
i brak dostępu do morza. Niepewność co do przyszłości kraju przekłada się na wahania 
inwestorów, a afgański rząd nie ma wystarczających środków oraz technologii by 
samemu koordynować wydobycie. W ciągu ostatnich latach społeczność 
międzynarodowa wsparła Afganistan kilkoma miliardami dolarów w ramach pomocy 
rozwojowej. Stan infrastruktury logistycznej uległ znacznej poprawie, a sytuacja 
polityczna ustabilizowała się na tyle, że afgańscy właściciele ziemscy, przeważnie będący 
zarazem ważnymi figurami politycznymi, zaczęli wyrażać zainteresowanie eksploatacją 
surowców. 

 
Dużą szansą dla górnictwa jest rozwój sieci kolejowej. W lutym 2012 r. po 

afgańskich torach ruszyły pierwsze towarowe składy kolejowe. Otwarta w sierpniu  
2011 r. linia relacji Hairatan–Mazar-e Szarif (północ kraju) obsługuje transport towarów 
z i do Uzbekistanu. Linia liczy 75 kilometrów, a rozstaw szyn wynosi 1520 mm (jest to 
rozstaw tzw. „rosyjski nowy”). Linia została sfinansowana w 2009 r. przez Asian 
Development Bank i kosztowała 165 milionów dolarów. Pomimo oficjalnego otwarcia  
w 2011 r., dopiero w 2012 r. została w pełni dopuszczona do ruchu. Kursy obsługiwane 
będą przez Uzbeckie Koleje Państwowe (Узбекистон темир йуллари) do 2014 r., 
ponieważ taki okres został przewidziany w umowie podpisanej w 2011 r. Po stronie 
afgańskiej wciąż brakuje odpowiednio wyszkolonej obsługi oraz składów a zwłaszcza 
lokomotyw.  
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Obecnie w trakcie realizacji jest normalnotorowa linia z Meszhedu do Heratu (ok. 
200 km), której budowę koordynują Irańczycy. Linia będzie obsługiwana przez koleje 
irańskie RAJA (شرکت قطارھای مسافربری رجا). W 2010 r. zostało podpisane dwustronne 
porozumienie pomiędzy Pakistanem i Afganistanem w sprawie połączeń kolejowych 
Kwetta–Kandahar oraz Peszawar–Dżalalabad.  

 
Nieoficjalnie podaje się, że głównym powodem tak wielkiego zaangażowania 

międzynarodowego w rozwój afgańskich kolei jest chęć wybudowania opłacalnych 
szlaków do przewozu afgańskich bogactw naturalnych. Problemem może być połączenie 
obecnych i będących w budowie tras w jedną sieć, ponieważ praktycznie przy każdej 
granicy budowane są linie o innym rozstawie szyn.  
 

W latach 2005–2006 rząd afgański przyjął dwie ważne dla górnictwa ustawy: 
Prawo górnicze oraz Ustawa o węglowodorach. Nowelizacja prawa górniczego jest 
obecnie w przygotowaniu (kwiecień 2013).  

 
Fabryka cementu Ghori 

Fabryka cementu Ghori zlokalizowana jest w Pul-i Chomri, na północy 
Afganistanu. W 2007 została zakupiona przez Afghan Investment Company (AIC) 
zgodnie z rządową inicjatywą prywatyzacyjną. Fabryka ma dostęp do tanich a zarazem 
dobrych jakościowo surowców: wapienia, gliny, węgla i gipsu. Już w początkowej fazie 
zarządzania AIC zdołała zwiększyć produkcję fabryki ze 150 TPD (tones per day) do 400 
TPD. Fabryka produkuje cement portlandzki oraz cement glinowy. AIC zarządza i rozwija 
również cztery kopalnie węgla: Karkar, Dudkasz, Ahandara oraz Churdara w pobliżu 
działającej fabryki cementu Ghori. Kopalnie węgla zaopatrują cementownię oraz  
w przyszłości mają dostarczać węgiel do innych fabryk, które powstaną w regionie. 

AIC planuje rozwijać się także poprzez współpracę z inwestorami krajowymi  
i zagranicznymi. Produkty fabryk z tego regionu mają docelowo być eksportowane do 
Chin lub Pakistanu i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, z naciskiem na Chiny.  

 
Kopalnia żelaza w Hadżigak (Hajigak) 

Ruda żelaza jest usytuowana w górzystym Bamianie, 130 km na zachód od 
Kabulu. Jest to największe, ale nie jedyne złoże żelaza w północnym Afganistanie. 
Badania z lat 60. XX wskazują, że szacowane zasoby mogą wynosić około 1,8 miliardów 
ton rudy żelaza o zawartości żelaza ok. 63%. Pierwsza ruda (80% złoża) znajduje się na 
głębokości 100–130 metrów w Formacji Awband oraz Kab (górny proterozoik), jest to 
głównie magnetyt i piryt.  Złoża Hadżigak rozciągają się na 9 km (linia płn-wsch/płd.-
zach) i składają się z 16 osobnych rud żelaza, każde o długości około 3 km. Złoża dzieli 
się na trzy główne części: zachodnią, centralną i wschodnią, mają one charakter 
pokładowy i soczewkowy. Grubość soczewki zbadana poprzez odwiert wynosi do 100 m. 
W Hadżigak występują dwa rodzaje rud: nieutlenione (unoxidised) oraz półutlenione 
(semi-oxidised). 
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Żelazo w Sja Dara 

Złoża żelaza w Sja Dara są porównywalne do zasobów Hadżigak.  Średnia 
zawartość żelaza w rudzie szacowana jest na 62%.  

 
Projekty i propozycje inwestycyjne Ministerstwa Górnictwa: 

 miedź w Ajnak (Aynak) – surowce o wartości około 100 miliardów dolarów oraz 
możliwość zatrudnienia 500 osób, złoża są zlokalizowane 35 km na południowy-wschód 
od Kabulu, nad projektem pracuje obecnie MCC (China Metallurgical Corporation), 

 węgiel koksowy w Dara Suf – złoża są zlokalizowane w odległości 70 km od Hadżigak, 
w kopalni może znaleźć zatrudnienie nawet 5 tysięcy osób, bezpieczne inwestycje są 
możliwe dzięki interwencjom władz i rozbiciu grup lokalnych watażków czerpiących 
korzyści z nielegalnych kopalń węgla,  

 węgiel z Ghoche (Ghokhe) w prowincji Sar-i Pul – Ministerstwo Górnictwa planuje 
uregulować sprawę złóż węgla w dystrykcie Balchab (Balkhab) w prowincji Sar-i Pul.  
W chwili obecnej prowadzone jest tam nielegalne lub nieoficjalne wydobycie surowca, 
do prac zatrudniane są głównie dzieci. Poszukiwani są inwestorzy. Wydobycie węgla 
zgodnie ze światowymi standardami oraz legalne zatrudnienie ludności lokalnej będzie 
korzystne dla wszystkich stron, 

 chromity z Gardab (prowincja Nangarhar), 
 nikiel z Doliny Ghorband (prowincja Parwan). 
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Afgański węgiel kamienny 
Pierwsze badania nad złożami węgla w Afganistanie wykonano w latach 1880–

1901 (geolodzy brytyjscy), badaniem objęto rejon północny kraju oraz góry Hindukuszu. 
Określono, że złoża węgla kamiennego położone są na północy kraju począwszy od Pul-i 
Chomri, poprzez Ghorband, Bamian, Samangan, aż do Heratu. Najważniejsze kopalnie: 
Isz Poszte (230 km od Kabulu), Karkar na północny-wschód od Pul-i Chomri, Karokh 
nieopodal Heratu, Dara Suf w odległośi 70 km od Hadżigak. 

Zasoby węgla kamiennego w Afganistanie sięgają trzy miliardy metrów 
kwadratowych. Większość z nich nie została jeszcze w należyty sposób zbadana. Złoża 
węgla położone są w pasie zaczynającym się od Badachszanu, biegnącym do zachodniej 
granicy kraju. Afganistan posiada największe złoża węgla w regionie. Obecnie Afganistan 
eksportuje niewielkie ilości węgla kamiennego do Pakistanu. Węgiel z terenu 
Afganistanu jest bardzo dobrej jakości, o wartości opałowej ok. 6500–7000 kcal/kg. 
Polski węgiel z północnej części Zagłębia w pasie Zabrze-Chorzów-Katowice-Sosnowiec, 
tzw. węgiel energetyczny ma wartość opałową 5000–6000 kcal/kg. 

6 marca 2013 r. w Londynie odbyło się forum inwestorów zainteresowanych 
afgańskim górnictwem, zorganizowane przez afgańskie Ministerstwo Górnictwa.  
W forum wziął udział premier Wielkiej Brytanii David Cameron wraz z Departamentem 
Rozwoju Międzynarodowego (DFID), UK Trade & Investment (UTKI) i UK Aid. Celem 
forum było uświadomienie międzynarodowym inwestorom potencjału Afganistanu pod 
względem zasobów naturalnych. 
 
Ogłoszono plan wsparcia dla afgańskiego górnictwa: 

 program dotacji DFID przewidujący zainwestowanie 10 milionów funtów przez trzy 
kolejne lata, zarządzanie i kontrolę kontraktów, wyznaczenie ekspertów na stanowiska 
zarządzające oraz rozwój sektora minerałów i węglowodorów, 

 wyznaczenie eksperta z UKTI, który zajmie główną pozycję we wsparciu możliwości 
inwestycyjnych Afganistanu, 

 kontynuowanie wsparcia Międzynarodowego Doradcy Inwestycyjnego. 
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11. Prawo górnicze 
 

Ustawa Prawo górnicze obowiązuje w Afganistanie od lipca 2005 r.  W styczniu 
2010 r. weszła w życie nowelizacja ustawy oraz rozporządzenie ministra górnictwa 
dotyczące regulacji w sprawie kopalń. Kolejne, przyjazne inwestorom poprawki do 
ustawy wprowadzone zostaną w 2013 r. Od lutego 2013 r. trwają konsultacje nad 
nowelizacją. 

Prawo górnicze powstało przy konsultacjach prawnych z Bankiem Światowym  
i jest zgodne ze współczesnymi światowymi standardami. Podstawowym zagadnieniem 
jest prawo własności dóbr naturalnych; zgodnie z art. 4, rozdział I, w/w ustawy: 

 
Wszystkie naturalnie występujące  minerały na terenie Afganistanu zarówno na 
powierzchni, jak i pod poziomem terenu oraz w wodach płynących, są wyłączną 
własnością państwa. 
 
Najważniejszym obowiązkiem państwa jest promocja rozwoju gałęzi gospodarki 

jaką jest górnictwo, w szczególności w sektorze prywatnym. Ministerstwo Górnictwa  
i Przemysłu jest podmiotem odpowiedzialnym za egzekwowanie prawa górniczego. 
Także to Ministerstwo odpowiedzialne jest za udzielanie licencji przedsiębiorcom 
zainteresowanym.  

W ramach działań ministerialnych planowane jest stworzenie Publicznego 
Rejestru Górniczego, który gromadziłby informacje o wszystkich złożach z terenu 
Afganistanu wraz z mapami (art. 8, rozdział II). Licencjom i autoryzacjom poświęcony 
jest cały rozdział IV ustawy.  

Obywatele afgańscy, firmy oraz spółki zarejestrowane w Afganistanie mają 
możliwość składania aplikacji o licencje wydobywcze. Prawo to także przysługuje 
obywatelom zagranicznym, którzy posiadają prawo pobytu na terenie Afganistanu oraz 
zagranicznym firmom posiadającym zarejestrowane biura na terenie tego kraju. 
Jednocześnie prawo nie przysługuje wojskowym, urzędnikom państwowym oraz 
pracownikom administracji państwowej. 

Licencje wydawane przez Ministerstwo Górnictwa i Przemysłu wydaje się osobno 
w zakresie zasobów minerałów metalicznych, przemysłowych, kamieni półszlachetnych 
i szlachetnych oraz prac w kamieniołomach. Licencje na eksploracje mogą obejmować 
tereny do 250 km2 i wydawane są początkowo na okres 3 lat z możliwością przedłużenia 
na kolejne lata. W przypadku wykrycia złoża jest możliwość otrzymania licencji na 
wydobycie ważnej do 30 lat z możliwością przedłużenia, aż do wyczerpania się złoża. 
Możliwe jest otrzymanie licencji na eksploatacje tzw. „małych kopalń”  
z półprzemysłowymi metodami wydobywczymi.  
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Opłaty eksploatacyjne wynoszą 5% od przychodu brutto w przypadku minerałów  

przemysłowych i 10% w przypadku kamieni szlachetnych. Możliwe są inne, dodatkowe 
opłaty w zależności od specyfiki zasobów mineralnych. Obowiązki jakie nakłada ustawa 
na posiadaczy licencji, są następujące: utrzymywanie poprawnych stosunków  
z posiadaczami ziemskimi i społecznością lokalną, stosowanie przepisów 
bezpieczeństwa oraz ochrona środowiska. Z kolei Ministerstwo zobowiązane jest do jak 
najlepszej ochrony inwestycji i interesów inwestora, o ile ten spełnił wszystkie 
wymagane procedury. Przykładowo, zgodnie z art. 88, rozdział X (pod tytułem: Wsparcie 
inwestycji), inwestorzy zagraniczni mają prawo do wwożenia oraz transferu 
zagranicznych walut bez ograniczeń, jeśli tylko będzie to związane z przeprowadzaną 
inwestycją.  
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12. Inwestycje w energetyce 
 
Energia jest jednym z kluczowych elementów umożliwiających wzrost 

gospodarczy. Projekty związane z energetyką wspierają rozwój rolnictwa i poprawiają 
zarządzanie zasobami wodnymi. Energia jest fundamentalnym zasobem  koniecznym do 
postępu w sektorze prywatnym, tworzeniu miejsc pracy oraz redukcji ubóstwa.  

Możliwości inwestycyjne w energetyce występują na trzech płaszczyznach: 
wytwarzanie, przesył, dystrybucja, z uwzględnieniem: opalania gazem, opalania węglem, 
hydroelektrowni, elektrowni słonecznych, elektrowni wiatrowych, energii geotermalnej 
oraz biobutanolu/etanolu. 

 
Rynek 

W Afganistanie występuje znaczna ilość niszowych rynków, głównie 
wewnętrznych, o ograniczonym, regionalnym zasięgu. Zdolności wytwórcze są przede 
wszystkim oparte na hydroelektrowniach o całkowitym potencjale około 23,000 MW. 
Zapotrzebowanie Afganistanu na energię systematycznie rośnie. Rozwój sektora 
energetycznego zajmuje ważne miejsce w międzynarodowych strategiach pomocy 
rozwojowej dla Afganistanu. 

Rynek wewnętrzny: Obecne zużycie energii elektrycznej na osobę wynosi 27 kWh 
na rok. W Polsce jest to ponad 500 kWh. Ponadto mniej niż 10% ludności ma dostęp do 
elektryczności, a 85% krajowego zapotrzebowania na energię (głównie ogrzewanie) jest 
zaspokajane przy pomocy drewna. 

Rynek międzynarodowy: Rynek Pakistanu, Uzbekistanu i Tadżykistanu oferuje 
ogromne możliwości w eksporcie energii z Afganistanu. 
 
Lokalna baza surowcowa 

Północny Afganistan posiada potwierdzone i potencjalne rezerwy gazu ziemnego 
szacowane na około 5 miliardów stóp sześciennych wraz z niemal 100 milionami 
beczułek średniej ciężkości, możliwymi do odzyskania, surowymi rezerwami ropy 
naftowej. Ponad 15 pól naftowych i gazowych w tym rejonie zostało zidentyfikowanych, 
lecz tylko trzy pola gazowe, Khwaja Gogerak, Jarquduk i Yatimtaq, zostały 
zagospodarowane. 

 
Możliwości rozwoju istniejących instalacji elektrycznych 

Istnieje możliwość rozwoju już powstałych obiektów: licznych tam oraz 
elektrowni w Mazar-e Szarif.  Aktualnie w Afganistanie sieć energetyczna to (2011): 

 2,013 km linii wysokiego napięcia (w Polsce 13 tys. km) 
 1,712 km linii średniego napięcia (w Polsce 300 tys. km, w tym kablowych 62 tys. 

km) 
 2,983 km linii niskiego napięcia  
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Projekty 
 
Kunnar Hydro Power Development Project 

Elektrownia wodna o potencjale 300 MW w pierwszej fazie i 900 MW w drugiej 
fazie. 1,340,000 odbiorców energii (głównie prowincja Kunar). Przewidywany koszt 
inwestycji to 1,8 miliardów dolarów. 

 
Upper Kokcha Power Project 

Elektrownia wodna o potencjale 550 MW w pierwszej fazie i 1900 MW w drugiej 
fazie. 1,100,000 odbiorców energii (głównie Kabul). Przewidywany koszt inwestycji to 
1,1 miliarda dolarów. 

 
Shahtoot Storage Dam Project 

Zapewnienie wody pitnej, irygacyjnej oraz środowiskowej dla Kabulu. Woda 
irygacyjna dla 10,000 ha obszarów rolniczych oraz woda pitna dla około miliona 
kabulczyków. Przewidywany koszt inwestycji to 120 milionów dolarów. 

 
Kilagai Irrigation and Power Project 

Zapewnienie irygacji i energii w prowincji Baghlan. Woda irygacyjna dla 68,000 
ha istniejących powierzchni rolniczych i zaopatrzenie w wodę 25,365 ha nowych 
powierzchni. Generator prądotwórczy o mocy 60 MW. Zapewnienie obszarów rolniczych 
pozbawionym ziemi rolnikom. Przewidywany koszt inwestycji to 350 milionów dolarów. 

 
Upper Amu Irrigation and Hydro Power Project 

Elektrownia wodna o mocy 1000 MW zapewniająca pewny i stały dopływ prądu 
północnym prowincjom Afganistanu. Możliwość irygacji dużych obszarów (w tym 
pustynnych). Przewidywany koszt inwestycji to 3 miliardy dolarów. 
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13. Możliwości inwestycyjne na rynku 
nieruchomości 
 

Obecna sytuacja mieszkaniowa w Kabulu, jak i całym Afganistanie, przedstawia się 
bardzo niekorzystnie. Szybki wzrost populacji (5% rocznie), niekontrolowana 
zabudowa, niewystarczająca infrastruktura techniczna (wodociągi, elektryczność, 
kanalizacja), wysoki poziom zanieczyszczeń, problemy komunikacyjne, nieuregulowany 
status prawny większości nieruchomości to najważniejsze wyzwania współczesnego 
Afganistanu, zogniskowane przede wszystkim w Kabulu. 

 
 
Pomimo, że liczba mieszkańców Kabulu wynosi blisko 3,5 miliona i ciągle wzrasta 

(szacuje się, że do 2025 będzie to osiem milionów), w stolicy praktycznie brak jest 
zabudowy wielorodzinnej. Uchodźcy, którzy powrócili do kraju po upadku talibów, 
zastali swoje domy zniszczone. Szacuje się, że 9 na 10 kabulskich rodzin mieszka  
w jedno- lub dwuizbowych lokalach. Należy tu podkreślić, że tradycyjna rodzina 
afgańska jest wielopokoleniowa i wielodzietna. Jedyne w mieście budynki 
wielorodzinne, które powstały w latach 70. XX wieku w dzielnicy Microrayon, były 
przeznaczone dla pracowników administracji państwowej, wojska, zamieszkiwali tam 
także rosyjscy dyplomaci. Stanowią one niewielki odsetek zabudowy stolicy.  
W samodzielnych lokalach mieszkalnych żyje jedynie około 5% kabulczyków.  

 
W chwili obecnej zagraniczni i lokalni deweloperzy zaczynają inwestować w kabulski 

rynek nieruchomości lokalowych. W latach 2001–2008 inwestorzy skupiali się na 
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nieruchomościach komercyjnych, takich jak ekskluzywne hotele i centra handlowo-
biznesowe w dzielnicy Szare Nau. W latach 2009–2012 powstały liczne zamknięte 
osiedla wielorodzinne. Sektor budowlany jest wymieniany obok usług i przemysłu jako 
sektory mające największy potencjał  inwestycyjny w Kabulu. Należy jednak wspomnieć, 
że wciąż brak jest projektów socjalnych przeznaczonych dla mniej zamożnych 
mieszkańców miasta. 

W tzw. zabudowie formalnej Kabulu, w której mieszkańcy ubiegali się  
o pozwolenia na budowę, mieszka jedynie 17,7% ludności stolicy, z czego 3,1%  
w lokalach mieszkalnych a 14,6% w domach wolnostojących typu wille. Zabudowa 
formalna przeważa w dzielnicach takich jak Szare Nau, Karte Seh oraz nowszych 
dystryktach 11 i 15 (północ miasta). Zabudowę nieformalną, która zajmuje 69% 
zurbanizowanej powierzchni miasta, zamieszkuje 82,3% populacji. Ponad 66% to 
mieszkańcy tradycyjnych domostw w zabudowie zwartej. Domostwa na stokach 
górskich otaczających Kabul dają schronienie blisko 13% kabulczykom. Oznacza to, że 
około 500 tysięcy osób mieszka w trudnodostępnych miejscach, bez bieżącej wody, 
kanalizacji, elektryczności i możliwości dojazdu. 
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14. Rozwój telekomunikacji 
 

Obecnie afgański rynek telekomunikacyjny zaopatrywany jest przez sześciu  
dostawców usług (Roshan, Etisalat, AWCC, MTN, Wasel, Afghan Telecom). Na początku 
2010 roku liczbę abonamentów telefonów komórkowych oszacowano na cztery miliony, 
a sieci telefoniczne obejmują około 80% ludności. 

Inwestycje w branży IT są szczególnie atrakcyjne ze względu na to, że często nie 
są zależne od infrastruktury Afganistanu takich jak drogi i lotniska w związku z czym 
inwestorzy mogą się rozwijać oraz polegać na własnym wyposażeniu i sprzęcie. 

W związku z rozwojem infrastruktury telekomunikacyjnej w Afganistanie wiele 
firm telekomunikacyjnych znacząco zwiększyło swoje zyski, jak również zmieniło 
oblicze kraju i społeczeństwa. Według sondaży już 15% afgańskich przedsiębiorców 
korzysta z poczty elektronicznej do komunikacji z klientami, a 9% założyło własne 
strony internetowe. 

Liczne inwestycje poczynione w I półroczu 2013 pokazują jak ważną branżą  
w Afganistanie jest technologia telekomunikacyjna. W lutym 2013 została podpisana 
umowa pomiędzy rządem afgańskim a firmą Etisalat Afganistan na rozwój sieci 4G na 
terenie kraju. Rok wcześniej Etisalat, firma z siedzibą w ZEA, uzyskała licencję na 
budowę sieci 3G. W kwietniu 2013 afgańskie Ministerstwo Komunikacji i Technologii 
Informacyjnych przekazało informację o rozpoczęciu instalacji 260 km kabla 
światłowodowego między północną prowincją Kunduz i północno-wschodnią prowincją 
Badachszan (via prowincja Tachar). Nowa sieć światłowodowa ma zapewnić lepszą 
jakoś połączeń telekomunikacyjnych.  

  
Numer kierunkowy do Afganistanu: +93 
 
Numery kierunkowe do największych afgańskich miast: 

 020 – Kabul 
 030 – Kandahar 
 040 – Herat 
 050 – Mazar-e Szarif 
 060 – Dżalalabad 

 
Numery kierunkowe do sieci komórkowych: 

 0700-0708 – AWCC 
 0795-0799 – Roshan 
 0786-0789 – Etisalat 
 0771-0779 – MTN 
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15. Nowy Kabul  
  – inwestycja długoterminowa 
 

Najnowszy plan zagospodarowania przestrzennego afgańskiej stolicy został 
zatwierdzony ostatecznie w marcu 2009 r. Przewiduje trzy etapy realizacji: krótki (do 
2015), średni (2020) i długi (2025). Przełomową decyzją, podjętą przez Ministerstwo 
Gospodarki Przestrzennej oraz Niezależny Zespół Zagospodarowania Kabulu, jest to, że 
nowy plan obejmuje stworzenie kabulskiej metropolii, rozciągającej się na dwa 
dystrykty (Kabul i Deh Sabz). Najważniejszym punktem planu jest wybudowanie 
nowego Kabulu. W budowie nowego miasta znaczącą rolę odgrywa Japońska Agencja 
Międzynarodowej Współpracy (JICA Japan International Cooperation Agency), która 
oprócz opieki merytorycznej, wspiera plan finansowo. Szacuje się, że inwestycja w Deh 
Sabz będzie kosztować 50 miliardów dolarów. Nowy Kabul powstaje  
w odległości 20 km na północny-wschód od obecnej stolicy, a jego powierzchnia będzie 
wynosić około 500 km2 (o połowę więcej niż dzisiejszy Kabul). Zgodnie z uchwalonym 
planem nowe miasto powstanie na wysokości 1800 m n.p.m. (Kabul – 1760 m n.p.m.),  
w płaskiej kotlinie otoczonej z trzech stron górami. Rada Miasta nie będzie wydawać 
pozwoleń na zabudowę działek położonych na stokach. Nowy plan zakłada również 
modernizację „starego Kabulu”, budowę kanalizacji, poszerzenie ulic, przebudowę 
lotniska. 
 Japońska Agencja Międzynarodowej Współpracy planuje przeznaczyć do 
sprzedaży 200 tysięcy działek budowlanych. Dochód ze sprzedaży działek, szacowany na 
6 miliardów dolarów, zostanie przekazany m.in. na rewitalizację starego Kabulu oraz 
innych miast afgańskich. Średni szacunkowy koszt zagospodarowania 100 m2 terenu 
wynosi 2,5 tysiąca dolarów.  
 W pierwszej fazie na terenie Nowego Kabulu ma powstać 80 tysięcy mieszkań, 
które zapewnią dom 400 tysiącom kabulczyków.  
 Inne afgańskie miasta (Kandahar, Herat, Mazar-e Szarif, Dżalalabad) również 
potrzebują inwestorów w sektorze budownictwa, zwłaszcza mieszkalnego.   
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16. Wymiana handlowa w Afganistanie 
 

Afganistan plasuje się na 177. miejscu na świecie pod względem wartości 
towarów eksportowanych, która wyniosła 376 milionów dolarów w 2012. Towarami 
eksportowanymi są głównie suszone owoce (np. morele), orzechy (głównie pistacje, 
migdały), wełna, bawełna, skóry, kożuchy, ręcznie tkane dywany, biżuteria etniczna, 
kamienie szlachetne i półszlachetne, wyroby ceramiczne. Partnerami eksportowymi 
Afganistanu są: Pakistan (26%), Indie (25%), USA (15%), Tadżykistan (9%) oraz Niemcy 
(5%).  

Z kolei wartość towarów importowanych przez Afganistan wyniosła w 2012 r. 
ponad 6,9 miliarda dolarów, co daje lokatę 116. na świecie. Afganistan importuje 
maszyny i urządzenia, samochody, żywność, tekstylia oraz produkty naftowe. Dobra 
sprowadzane są do Afganistanu z USA (29%), Pakistanu (23%), Indii (8%), Rosji (4,5%) 
oraz Niemiec (4%). Z roku na rok wartość towarów importowanych rośnie. Potencjał 
rynku afgańskiego jest bardzo duży; zapotrzebowanie na produkty medyczne, materiały 
budowlane, maszyny budowlane, pojazdy osobowe i ciężarowe oraz meble rośnie wraz 
ze stopniowym bogaceniem się afgańskiego społeczeństwa.  

Mimo braku dostępu do portów morskich, bardzo dobrym rozwiązaniem jest 
tranzyt towarów przez Pakistan, np. do portu Karaczi lub przez Iran do portu Bandar-e 
Abbas. 

 
Wartość przekazanych środków na inwestycje (wpływy zagraniczne): 
 

ROK WPŁYWY 
ZAGRANICZNE 

2000 170 000 USD 
2001 680 000 USD 
2002 50 000 000 USD 
2003 57 800 000 USD 
2004 186 900 000 USD 
2005 271 000 000 USD 
2006 238 000 000 USD 

2007 243 000 000 USD 
2008 300 000 000 USD 
2009 185 000 000 USD 
2010 75 650 000 USD 
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17. Inwestycje zagraniczne  
 w Afganistanie 
 

Afganistan jest krajem,  który ma szansę stać się kwitnącym centrum 
gospodarczym, łączącym południową oraz środkową Azję. Warto zauważyć, że 
amerykańsko-afgańskie więzi biznesowe stają się coraz silniejsze. W 2011 r. eksport  
z USA do Afganistanu osiągnął 2,9 miliardów dolarów. 

 
W połowie października 2012 do Afganistanu przyjechała niemiecka delegacja 

firmy SebaKMT, by rozeznać się w możliwościach inwestycyjnych. Friedrich Enkert 
zastępca dyrektora SebaKMT, zaznaczył, że ze względu na możliwości inwestycyjne  
w Afganistanie jest wysoce zainteresowany rynkiem zbytu w tym kraju. SebaKMT 
specjalizuje się w dostarczaniu kabli elektrycznych, wodnych i rur gazowych oraz  
w dostępie do innych narzędzi służących do zastosowania przemysłowego. 
 

Na początku roku 2013 Japonia przekazała 20 milionów dolarów w ramach 
wsparcia afgańskiemu Ministerstwu Odbudowy i Rozwoju Wsi. Pieniądze będą 
przeznaczone na krajowy program rozwoju regionalnego. Program przy współpracy  
z UNFPA w ciągu roku będzie realizowany w różnych prowincjach kraju. Według 
informacji udzielonych przez rzecznika Ministerstwa Finansów Wahidullaha Tahwidi 
Japonia jest drugim największym darczyńcą w Afganistanie i w ciągu ostatniej dekady 
przekazała 3 miliardy dolarów w ramach wsparcia. 
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Według informacji Afgańskiej Agencji Wsparcia Inwestycji w 2012 r. miał miejsce 

26-procentowy wzrost inwestycji firm krajowych oraz zagranicznych. Według danych 
AISA na sektory lotnictwa, przemysłu, rolnictwa oraz nieruchomości przypadła 
największa liczba inwestycji. Inwestycje w roku 2011 wyniosły 463 miliony dolarów,  
w 2012 r. kwota ta wzrosła do 585 milionów dolarów. Dwie nowe huty, dwie nowe firmy 
lotnicze, jak również znaczna liczba firm w sektorze nieruchomości i rolnictwa 
napędzały wzrost gospodarczy. Sektory, w których najczęściej przeprowadzane są 
inwestycje, to telekomunikacja, energetyka, górnictwo, maszyny rolnicze i systemy 
opieki zdrowotnej. Największymi inwestorami w Afganistanie są: Pakistan, Iran, Chiny, 
Zjednoczone Emiraty Arabskie, kraje Azji Środkowej, kraje członkowskie Unii 
Europejskiej oraz Stany Zjednoczone. 

 
Inwestycje prywatne: 

 Afghan Wireless – 150 milionów USD 
 Roshan Wireless – Alcatel i Aga Khan 
 Hyatt Hotel – Afghanistan Reconstruction Company i OPIC, 40 milionów USD 
 Rozlewnia Coca-Coli – Habib Gulzar International, 25 milionów USD 
 Fabryka oliwy – Dżalalabad 
 Zakład elektroniczny – Herat 
 Swiss Skies – Berkeley Aviation (MD), 10 milionów USD 
 Group Sat – Unisource (AZ), 38 milionów USD 
 Centrum Biznesu w Kabulu 
 Międzykontynentalny Hotel Pięciogwiazdkowy 
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18. Zarys stosunków polsko-afgańskich 
 

Pierwszym polskim „afganologiem” był bez wątpienia jezuita Tadeusz Krusiński, 
który w XVIII wieku spędził wiele lat na terenach dzisiejszego Afganistanu, poznając 
osobiście lokalne osobistości i dostojników. Wzmianki o Afganach pojawiły się w jego 
publikacjach: (Lipsk 1731, Lwów 1740).  

W czasach, gdy Polska znajdowała się pod zaborami, nieliczni Polacy trafiali na 
tereny Afganistanu i nierzadko pełnili tam ważną rolę. Należy tu wspomnieć o Janu 
Witkiewiczu, wcielonym karnie do służby rosyjskiej, o generale Izydorze Borowskim, 
który wraz z perskim szachem oblegał Herat czy o badaczu Leonie Barszczewskim, 
którego czyny nagrodzono m.in. Gwiazdą Emira Buchary. Od 1 grudnia 2010 do 22 
lutego 2011 r. Muzeum Archeologiczne w Warszawie gościło wystawę Nieznany 
odkrywca starożytnej Samarkandy. Na wystawie znalazły się fotografie Leona 
Barszczewskiego. Następnie wystawa trafiła do innych polskich miast. 

Oficjalne stosunki polityczne pomiędzy Polską a Afganistanem zostały nawiązane 
na mocy traktatu przyjaźni z dnia 3 listopada 1927 r. Traktat podpisano w Ankarze.  
W 1928 r. Polska gościła króla Amanullaha wraz z żoną Sorają. Amanullah chciał 
zmodernizować swój kraj, w związku z tym podróżował po całej Europie, szukając 
inspiracji. W czasie pobytu w Warszawie spotkał się m.in. z prezydentem Ignacym 
Mościckim. 

Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Polska i Afganistan podpisały 
protokół handlowy. Następnie do Afganistanu wyjechali polscy specjaliści z zakresu 
włókiennictwa oraz inżynierii lądowej. Obecność polskich inżynierów to ważny punkt  
w polsko-afgańskich stosunkach bilateralnych; nadzorowali oni budowę dróg, wykładali 
na uczelniach, a po powrocie do Polski nierzadko wydawali książki lub publikowali 
artykuły przybliżające kulturę i architekturę Afganistanu. Wśród publikacji odnajdziemy 
też liczne artykuły o tematyce alpinistycznej. Najwięcej polskich specjalistów 
przebywało w Afganistanie od lat 50. do 80. XX wieku. Często przyjeżdżali  w dużych 20-, 
30-osobowych grupach wraz z rodzinami. Lata 80. XX wieku to czas nawiązania 
współpracy naukowej pomiędzy Polską i Afganistanem. W Afganistanie przebywali 
polscy studenci, lekarze i ekonomiści. Także Afgańczycy przyjeżdżali, by kształcić się  
w Polsce. W 1984 r. wydano w wersji anglojęzycznej oraz perskojęzycznej Narodowy 
Atlas Afganistanu, opracowany przez polskie Przedsiębiorstwo Eksportu Geodezji  
i Kartografii Geokart. 
 Trwająca od 1979 do 1989 r. interwencja sowiecka w Afganistanie doprowadziła 
kraj do ruiny oraz politycznego rozbicia. Jej konsekwencje odczuwane są do dziś. 
Obecność Sowietów w Afganistanie wzbudzała w komunistycznej Polsce kontrowersje, 
pojawiały się ulotki, nieoficjalne publikacje, a nawet znaczki pocztowe wyrażające 
solidarność z Afgańczykami.   
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 Obecny prezydent Afganistanu, Hamid Karzaj przybył z wizytą do Polski dwa 
razy: w czerwcu 2003 r. na zaproszenie Aleksandra Kwaśniewskiego oraz  
w listopadzie 2008 r., gdy  uczestniczył w uroczystościach z okazji 90. rocznicy 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Trzecia wizyta została zapowiedziana na  
15 kwietnia 2010 r., w czasie której Hamid Karzaj miał uczestniczyć w uroczystościach 
pogrzebowych pary prezydenckiej na Wawelu. Wizyta została jednak odwołana. 

Polska placówka dyplomatyczna działała w Kabulu od końca II wojny światowej 
do 1992 roku. Wcześniej sprawy konsularne były załatwiane za pośrednictwem 
ambasady brytyjskiej. Po raz drugi Ambasada RP w Kabulu rozpoczęła działalność  
w 2006 roku, a jej uruchomieniem zajmował się dyplomata Robert Krzyżanowski. Polska 
ambasada położona jest w dzielnicy Karte Seh, w południowej części stolicy. 
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19. Rola Polski w gospodarce Afganistanu 

 
Polska obecność w Afganistanie nie ogranicza się jedynie do interwencji 

wojskowej oraz pomocy humanitarnej. Istnieją również kontakty kulturowe oraz 
gospodarcze. W 2006 r. w Kabulu odbył się polski festiwal filmowy. W Polsce 
wyświetlane są afgańskie filmy zarówno najnowsze, jak i te starsze. Od 2011 r. działa  
w Polsce działa Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Afgańskiej Hamkari.  

Stosunki dyplomatyczne pomiędzy Polską a Afganistanem nawiązane zostały  
85 lat temu porozumieniem „Traktat Przyjaźni pomiędzy Najjaśniejszą Rzecząpospolitą 
Polską a Królestwem Afganistańskiem” podpisanym w 1927 r. Wśród umów zawartych 
miedzy obydwoma państwami znajdują się porozumienia dotyczące, m.in. komunikacji 
lotniczej, współpracy konsularnej, naukowej, technicznej i kulturalnej. W grudniu 2012 r. 
odnowiono umowę o współpracy między Polską a Afganistanem, w której jest specjalna 
część dotyczącą współpracy gospodarczej, wzajemnego wspierania się oraz 
promowaniu. 

Co roku do Polski przyjeżdżają afgańscy politycy, dziennikarze i pracownicy 
administracji.  

 
We wrześniu 2011 r. z inicjatywy byłego konsula Polski w Kabulu została 

założona firma konsultingowa Harekat Consulting. Z kolei w kwietniu 2012 roku jedna  
z pierwszych polsko-afgańskich spółek handlowych rozpoczęła swoją działalność na 
terenie Polski. Ariana Trade Group spółka z o.o. (ATG), z siedzibą w Krakowie, to firma 
zajmująca się rozwojem polsko-afgańskich stosunków gospodarczych zarówno 
handlowych, jak i inwestycyjnych. Spółka została utworzona przez afgańskich i polskich 
obywateli – biznesmenów o znakomitej reputacji oraz dużym doświadczeniu w handlu 
międzynarodowym. Od lipca 2012 r. Ariana ma swoje biuro handlowe w Krakowie.  
W połowie sierpnia 2012 r. pierwsze kontenery zawierające polskie produkty zostały 
wysłane do Afganistanu.  
 

Wymiana handlowa Polski z Afganistanem (wg polskich statystyk HZ GUS) 
przedstawiała się w ostatnich 4 latach następująco: 
w mln USD 
 

Rok 2008 2009 2010 2011 Dynamika 
2011/2010 

Obroty 7,0 10,7 11,8 17,8 150 
Eksport 6,0 10,3 11,1 16,2 146 
Import  1,0 0,4 0,7 1,8 260 
Saldo 5,0 9,9 10,4 14,4 x 
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Podsumowanie 
 

W niniejszej broszurze staraliśmy się zamieścić podstawowe informacje i zarys 
afgańskiej gospodarki oraz potencjał inwestycyjny Afganistanu. Jest to jedynie wstęp do 
bardziej szczegółowych analiz.  

Mamy świadomość wagi odpowiedniego przygotowania wszelkich projektów 
biznesowych. Dostarczone przez nas wiarygodne i precyzyjne informacje pomagają 
eksplorować rynki dotychczas trudnodostępne, jak na przykład Afganistan. 

Nasze interdyscyplinarne podejście umożliwia uzyskanie kompleksowego, 
wieloaspektowego obrazu sytuacji, niezbędnego do podjęcia decyzji biznesowych. 
Jednocześnie dzięki precyzyjnemu i jasnemu zdefiniowaniu celu działań, nasze analizy 
pozostają niezwykle spójne oraz konkretne. Mając za podstawę profesjonalny zespół 
jesteśmy w stanie nie tylko dokonać analizy założeń ekonomiczno-prawnych danego 
projektu, ale również wyznaczyć konkretne drogi prowadzące do osiągnięcia 
wytyczonego celu.  

Serdecznie zachęcamy do kontaktu z nami. Z przyjemnością rozwiejemy wszelkie 
wątpliwości, odpowiemy na pytania związane z zagadnieniami gospodarczymi, 
kulturowymi i prawnymi oraz rzetelnie przybliżymy poszczególne aspekty prowadzenia 
interesów w Afganistanie. Dane kontaktowe znajdą Państwo na ostatniej stronie 
niniejszej publikacji. 

 
 

        
             prezes zarządu     dyrektor zarządzający 
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Dane kontaktowe 

 
Harekat Consulting 
 

ul. św. Filipa 23/3 
31-150 Kraków 
NIP 549 209 03 58 
REGON 121875727 
 

tel. +48 665-396-633 
e-mail: info@harekat.pl 
www: www.harekat.pl 
 
Ariana Trade Group sp. z o.o. 
 

ADRES REJESTROWY 
Al. 3 Maja 9/109 
30-062 Kraków 
NIP 677 236 87 89 
REGON 122567666 
KRS 0000420248 
 

BIURO HANDLOWE 
ul. Kapelanka 13c 
30-347 Kraków 
 
tel. +48 665-396-633 
tel. +48 531-363-252 
fax +48 12 397-77-85 
e-mail: info@arianatg.com 
www: www.arianatg.com 

 


