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Kryzys humanitarny w Afganistanie 

 

Gospodarka Afganistanu była w trudnym położeniu jeszcze zanim doszło do upadku 

rządu w Kabulu. Przejęcie władzy przez talibów w połowie sierpnia spowodowało, że 

pomoc międzynarodowa dla rządu w Kabulu, która wynosiła 8,5 mld dolarów rocznie  

i stanowiła 43 proc. PKB Afganistanu, została zatrzymana. Talibowie nie byli w stanie 

pokryć wydatków na funkcjonowanie administracji publicznej ze swoich 

dotychczasowych dochodów i dopiero po koniec roku wypłacili pensje niektórym 

pracownikom sektora publicznego. Ponadto jako że niektórzy talibowie znajdujący się 

na listach osób objętych sankcjami ONZ oraz USA objęli stanowiska w nowym rządzie, 

zamrożonych zostało 9,5 mld dolarów rezerw afgańskiego banku centralnego 

znajdujących się na kontach m.in. w Stanach Zjednoczonych. Stanowiło to bardzo 

poważny cios dla miejscowego sektora bankowego, który praktycznie przestał 

funkcjonować , co odbiło się na prowadzeniu działalności gospodarczej. W ciągu kilku 

miesięcy od zdobycia władzy przez talibów lokalna waluta – afgani – straciła wobec 

dolara 25 proc. ze swojej wartości. W rezultacie powyższych czynników 

Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewidywał, że w 2021 r. gospodarka 

Afganistanu zmaleje o nawet 30 proc. 

Sytuacja gospodarcza dramatycznie wpłynęła na warunki bytowe Afgańczyków.  

W następstwie splotu wyżej wymienionych czynników oraz największej od 27 lat suszy 

gwałtownie wzrosły ceny żywności, przez co, według klasyfikacji IPC (Integrated Food 
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Security Phase Classification), prawie 55 proc. populacji stało się poważnie 

zagrożonych głodem. Dodatkowo z braku funduszy nawet 90 proc. placówek zdrowia 

groziło zamknięcie. W rezultacie takiego rozwoju sytuacji w styczniu br. ONZ wezwało 

do największej zbiórki środków na pomoc dla Afganistanu – szacowanej na 5,4 mld 

dolarów. 

Dla talibów kryzys humanitarny będzie stanowił poważny egzamin z zarządzania 

państwem. Na niektóre czynniki oddziałujące na ten proces , jak np. ucieczkę wielu 

urzędników nie mieli większego wpływu, a z drugiej strony sami ograniczyli własne 

możliwości zakazując kobietom przychodzić do pracy w urzędach. W przedstawionym 

budżecie na pierwszy kwartał 2022 r. nowy rząd przewiduje, że osiągnie dochody 

własne zbliżone do tych założonych przez administrację prezydenta Ghaniego, co przy 

obecnych warunkach gospodarczych wydaje się być mało prawdopodobne. Ponadto 

brak pomocy międzynarodowej powoduje, że możliwości finansowe państwa (nawet 

przy mocno ograniczonym sektorze bezpieczeństwa) zostały ograniczone o ponad 

połowę. Dalszy rozwój sytuacji humanitarnej w Afganistanie będzie zależał od tego, 

czy talibowie będą w stanie zawrzeć kompromisy w niektórych kwestiach, na którym 

zależy potencjalnym darczyńcom, jak np. prawa kobiet czy zarządzanie udzieloną 

pomocą, oraz od czynników całkowicie od nich niezależnych – jak np. wystarczających  

opadów, które pozwolą na dobry wynik sektora rolniczego. Problemy finansowe 

nowych władz mogą umożliwić aktywizację opozycji, której opór został skutecznie 

stłumiony lub lokalnej odmianie Państwa Islamskiego (ISKP – Islamic State Khorasan 

Province), które mogłoby przyciągać niezadowolonych talibów.  

Wyjście z Afganistanu okazało się klęską wizerunkową dla USA i państw zachodnich, 

aczkolwiek katastrofa humanitarna, która ma tam obecnie miejsce, może mieć dużo 

poważniejsze konsekwencje zarówno dla Afgańczyków, jak i ich niedawnych 

sojuszników. Podjęte przez USA do tej pory działania – obiecana pomoc i zwolnienia  

z sankcji – wydają się być daleko. Decyzje administracji USA, aby udzielić większego 

wsparcia w tym wymiarze będą prawdopodobnie ograniczane przez niechęć 

niektórych polityków amerykańskich do współpracy z niedawnymi wrogami  

i organizacją przez wielu uznawaną za terrorystyczną. Dialog z talibami będzie jednak 
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kontynuowany, a ewentualna pomoc może być wykorzystywana jako presja do 

osiągnięcia celów USA – nieudzielania w Afganistanie schronienia ugrupowaniom 

uznawanym za terrorystyczne, utworzenia rządu z udziałem polityków spoza ruchu 

talibów czy przestrzegania praw kobiet i wolności mediów. Możliwe są kompromisy  

w poszczególnych sprawach, chociaż nie należy oczekiwać radykalnych zmian. Wydaje 

się, że bardzo podobne cele w Afganistanie ma Unia Europejska, zdecydowanie 

bardziej narażona na skutki zmian w tym państwie w porównaniu do USA. Z tego 

powodu można spodziewać się bardziej „miękkiej” postawy wobec Kabulu – np.  

w kwestii udzielania pomocy, chociaż będzie ona ograniczona amerykańskim reżimem 

sankcyjnym. 

Państwa regionu jak o tej pory nie zdecydowały się na uznanie nowego rządu, chociaż 

dzięki otwartym ambasadom utrzymane zostały kanały komunikacji. Talibowie 

przekonali się jednak, że żadne z nich nie zastąpi nawet w niewielkiej części 

finansowania państw zachodnich. Chiny, Rosja lub Iran zwlekają z uznaniem nowych 

władz prawdopodobnie do czasu, aż talibowie nie zrealizują części z ich postulatów  

– jak np. utworzenia rządu z udziałem opozycyjnych polityków lub udzielenia 

gwarancji bezpieczeństwa odnośnie działań organizacji uznawanych przez nie za 

terrorystyczne. Dla Indii, teoretycznie największego przegranego klęski rządu Aszrafa 

Ghaniego, obecna sytuacja stworzyła okazję do nawiązania lepszych relacji z nowymi 

władzami w Kabulu poprzez wysłanie żywności lub artykułów medycznych. 

 

Sytuacja gospodarcza w Afganistanie przed i po zdobyciu władzy przez talibów 

 

Gospodarka Afganistanu jeszcze przed zdobyciem Kabulu przez talibów była w trudnym 

położeniu. Od 2014 roku, kiedy Afganistan opuściła większość sił zagranicznych, wzrost 

PKB co roku wynosił ok. 2 proc., co oznaczało, że PKB per capita co roku spadało w obliczu 

szybko rosnącej populacji1. W 2020 r. w wyniku epidemii COVID-19 PKB zmniejszyło się  

o 2,4 proc. Wynik ten mógł być nawet gorszy, jako że sektory usług i przemysłu 

zanotowały poważny spadek, ale dobra pogoda umożliwiła wzrost w sektorze rolniczym, 
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który odpowiada za dużą część krajowej produkcji. Innym skutkiem epidemii był wzrost 

cen, który wyniósł 8,7 proc. Według informacji afgańskiego ministerstwa gospodarki,  

w następstwie tych zawirowań 90 proc. ludności Afganistanu miało się znaleźć poniżej 

granicy ubóstwa2. Prognozy na 2021 r. zakładały, że PKB powróci na ścieżkę wzrostu, ale 

całkowite wycofanie sił zagranicznych oraz coraz intensywniejsze walki z talibami 

spowodowały, że był on na bardzo niskim poziomie. W połowie roku resort finansów  

w aktualizacji budżetu przewidywał, że zamiast 3,6 proc. wyniesie 1,4. Trudne otoczenie 

makroekonomiczne miało także destrukcyjny wpływ na własne dochody budżetu rządu  

w Kabulu. Dwa lata wcześniej po raz pierwszy udało się zrównać ich poziom z wpływami  

z pomocy zagranicznej, aczkolwiek w wyniku epidemii w następnym roku ten udany trend 

uległ odwróceniu, a 2021 r. nastąpiła katastrofa. 

Po dojściu talibów do władzy z dnia na dzień ustała pomoc zagraniczna, drastycznie 

ograniczając możliwości finansowe nowego rządu. Do Afganistanu płynęło dotąd rocznie 

ok. 8,5 mld dolarów, które zostało wstrzymane z dnia na dzień. Wycofanie wsparcia 

finansowego miało bardzo poważne skutki, ponieważ oprócz tego, że środki te stanowiły 

ponad połowę dochodów budżetowych (w tym 90 proc. wydatków na sektor 

bezpieczeństwa), to w szerszej kategorii wydatków publicznych miały udział na poziomie 

75 proc., a w zestawieniu z PKB Afganistanu było to 43 proc3. W obliczu takiego rozwoju 

wypadków miejscowa waluta afgani zaczęła tracić na wartości – w ciągu pięciu miesięcy jej 

kurs wobec amerykańskiego dolara spadł z 80 do ponad 100 afgani. Dotychczasowe 

dochody talibów były absolutnie niewystarczające, aby opłacić pensje pracowników 

sektora publicznego – w tym lekarzy czy nauczycieli. Według talibów mieli zacząć je 

otrzymywać dopiero w grudniu4. Ponadto ponieważ wielu przywódców dotychczasowej 

partyzantki od lat znajdowało się na liście osób objętych sankcjami USA oraz ONZ,  

a niektórzy z nich weszli do nowo powołanej administracji, dotychczasowe sankcje objęły 

nowy rząd. Zamrożonych zostało 9,5 mld dolarów rezerw walutowych banku centralnego 

Afganistanu (Da Afghanestan Bank), co drastycznie ograniczyło możliwości działania 

również banków prywatnych. W pierwszych tygodniach ograniczono wypłaty do 200 

dolarów tygodniowo na osobę, później zwiększono ten limit do 400 dolarów. Ponieważ 

przestał funkcjonować system bankowy, większość transferów pieniężnych zaczęła się 

odbywać przy pomocy nieformalnej sieci hawala. W związku z ograniczeniami działalność 
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gospodarcza mocno wyhamowała. Według szacunków Międzynarodowego Funduszu 

Walutowego w 2021 r. gospodarka Afganistanu mogła się skurczyć nawet o 30 proc.  

Załamanie gospodarcze znalazło silne odzwierciedlenie w sytuacji życiowej Afgańczyków. 

Kryzys związany z epidemią w 2020 r. był zaledwie preludium do obecnej sytuacji.  

W związku z tym, że w ubiegłym roku w wielu regionach miała miejsce największa od 27 lat 

susza5, w rezultacie czego więcej żywności musiało zostać sprowadzonej z zagranicy, 

natomiast wspomniana deprecjacja afgani wobec dolara miała znaczący wpływ na ceny 

podstawowych artykułów spożywczych – importowanych przede wszystkim w tej drugiej 

walucie. Według World Food Programme (WFP) od końca czerwca 2021 r. do końca 

stycznia 2022 br. wzrosły ceny podstawowych produktów – ryżu o ponad 10 proc., mąki  

o 50 proc., oleju o 40 proc., cukru o 35 proc., a diesla o ponad 40 proc. Z drugiej strony 

skurczyły się możliwości zarobku – średnia liczba dni na pracę w tygodniu spadła o 50 proc. 

do 1,1 dnia6. W rezultacie gwałtowanie wzrosła liczba osób zagrożonych głodem. Według 

klasyfikacji IPC (Integrated Food Security Phase Classification) w prognozowanym okresie 

listopad 2021 – marzec 2022 r. zagrożonych głodem może być 22,8 mln Afgańczyków, co 

stanowi rekordowe 55 proc. populacji szacowanej na 41,7 mln7. Pod koniec stycznia WFP 

oceniało, że potrzebuje 2,6 miliardów dolarów, aby dostarczyć pomoc potrzebującym8. Ta 

suma jednak nie wyczerpuje całego potrzebnego Afganistanowi wsparcia. Według raportu 

Humanitarian Response Overview dla ONZ liczba osób potrzebujących pomocy 

humanitarnej wzrosła z 18,4 mln na początku 2021 r. do 22,4 mln w 2022 r9. Dodatkowy 

czynnikiem pogarszającym sytuację jest to, że w 2021 r. do Afganistanu deportowano 1,2 

mln osób, a w 2022 r. ocenia się, że liczba ta wyniesie 785 tys. z czego wszyscy znajdą się  

w bardzo trudnych lub ekstremalnych warunkach bytowych10. W kraju pozostawało także 

5,5 mld uchodźców wewnętrznych11. W związku z brakiem środków zagrożonych 

zamknięciem może być nawet 90 proc. placówek służby zdrowia, co pozbawi miliony 

Afgańczyków dostępu do opieki i będzie grozić wybuchem epidemii różnych chorób12.  

W styczniu ONZ wezwało do największej w historii zbiórki pomocy humanitarnej, którą 

wyceniono na 5,4 mld dolarów. 4,4 mld miałoby zostać przeznaczone m.in. na wypłaty dla 

pracowników służby zdrowia i innych, z pominięciem talibów. Celem dodatkowego 

miliarda miałoby być wsparcie afgańskich uchodźców w państwach regionu.  
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Konsekwencje kryzysu wewnątrz Afganistanu i na arenie międzynarodowej 

 

Bardzo trudna sytuacja humanitarna jest poważnym egzaminem dla talibów  

z zarządzaniem państwem, z czym w większości nie mieli do tej pory do czynienia. Nawet 

kiedy prowadzono walki z rządem w Kabulu na terytoriach przez siebie kontrolowanych 

pozwalali oni prowadzić niektóre usługi publiczne jak szkoły czy kliniki, skupiając się na 

innych zadaniach. Dodatkowym utrudnieniem dla talibów stanowi także ucieczka wielu 

urzędników z Afganistanu, potrzebnych dla funkcjonowania państwa, a także ich decyzje 

uniemożliwiające podjęcie przez pracy kobiety zatrudnione dotąd w administracji, co  

z jednej strony wymusza ich zastąpienie na dotychczasowych stanowiskach, a z drugiej 

ogranicza możliwości zarobkowe gospodarstw domowych. W połowie stycznia talibowie 

przedstawili projekt budżetu na pierwsze trzy miesiące roku, który zakładał dochody na 

poziomie 47 mld afgani, co stawiałoby je na poziomie nieco wyższym niż w projekcie 

poprzedniego rządu na 2021 r.13 W obecnych warunkach osiągnięcie takich wartości 

wydaje się być mało prawdopodobne. I chociaż dochody własne miałyby być 

porównywalne, to budżet będzie pozbawiony wpływów z pomocy zagranicznej – co 

według autorów projektu stanowi jego atut. Brak tych pieniędzy oznacza jednak, że 

budżet na bieżący kwartał wyniesie połowę tego, co planowała wydać administracja 

prezydenta Ghaniego – pokazuje to, jak ograniczone możliwości będą mieli talibowie, 

chociaż trzeba również zaznaczyć, że przy dużo mniejszych wydatkach na 

bezpieczeństwo. Wydaje się jednak, że nowy rząd będąc świadomym problemów 

rozpoczął starania o zdobycie pomocy międzynarodowej z państw zachodnich, a zatem nie 

należy wykluczyć, że w niektórych kwestiach, na których zależy potencjalnym 

darczyńcom, talibowie zawrą kompromisy – np. jeśli chodzi o edukację kobiet lub 

pozostawienie dystrybucji pomocy organizacjom międzynarodowym. Duże znaczenie dla 

rozwoju sytuacji humanitarnej w tym roku będą miały opady śniegu. Jak do tej pory ich 

wielkość kształtowała się na poziomie zbliżonym do średniej z lat ubiegłych, co może 

oznaczać, że przynajmniej warunki dla rolnictwa będą w tym roku bardziej sprzyjające i nie 

będzie ciągłej presji inflacyjnej na ceny artykułów żywnościowych. Na arenie wewnętrznej 

brak wystarczających środków do zarządzania państwem może spowodować niechęć np. 
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ze strony grup, które przeszły na ich stronę w ciągu ostatnich miesięcy przed przejęciem 

przez nich władzy, co mogłoby zostać wykorzystane przez resztki walczącej opozycji,  

z którą jak do tej pory talibowie skutecznie sobie radzili. Obecnie prawdopodobnie 

największym zagrożeniem dla ugrupowania talibów jest lokalny odłam Państwa 

Islamskiego – ISKP (Islamic State Khorasan Province), które jest również wyzwaniem 

ideologicznym – nie należy wykluczyć, że w przypadku pogorszenia morale wśród 

bojowników, również z powodu braku płacy, mogliby oni przechodzić do tej organizacji.  

Z drugiej strony mając na uwadze, że talibowie byli ruchem partyzanckim przez ostatnie 

20 lat, istnienie takiego zagrożenia będzie wykorzystywane do zachowania gotowości 

bojowej i spójności ruchu.  

USA wycofując się z Afganistanu w pośpiechu poniosły niewątpliwą klęskę wizerunkową, 

jednak katastrofa humanitarna grożąca Afgańczykom może przyćmić te wydarzenia, 

zwłaszcza w kontekście możliwego przejęcia części z zamrożonych afgańskich rezerw na 

potrzeby odszkodowań dla rodzin ofiar zamachów z 11 września14. Zarówno dla 

miejscowej ludności jak i dla postrzegania Ameryki w świecie może to mieć 

prawdopodobnie dużo poważniejsze skutki. Tym niemniej w styczniu podano do 

wiadomości, że na początek USA udzieli w 2022 r. pomoc humanitarną w wysokości 308 

milionów dol., co było kolejną taką decyzją po tym jak w czerwcu obiecano 144 mln dol.  

W grudniu OFAC (Office of Foreign Assets Control) z amerykańskiego departamentu 

skarbu ogłosiło wyjątki od sankcji, które miały ułatwić działalność organizacji 

humanitarnych15. Dodatkowo Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła wniosek Waszyngtonu  

o zwolnienie z międzynarodowych sankcji16. Kroki te zostały jednak ocenione jako 

niewystarczające według przedstawicieli organizacji pozarządowych, gdyż instytucje 

finansowe w obawie przed karami unikają transferów pieniędzy do Afganistanu, co mocno 

utrudnia działalność humanitarną na miejscu. Z drugiej strony niechęć do szerszego 

poluzowania reżimu sankcyjnego wobec talibów wynika z obawy przed wspieraniem 

ugrupowania uznawanego za terrorystyczne, zwłaszcza jednej z jego frakcji – tzw. siatkę 

Haqqanich – co z pewnością zostałoby wykorzystane przeciwko administracji Bidena na 

arenie politycznej USA. Warto także zauważyć, że zatrzymując w ręku część argumentów 

finansowych USA prawdopodobnie chce mieć w swojej dyspozycji narzędzia wpływu na 

sytuację wewnątrz Afganistanu. Wśród celów, które Amerykanie chcieliby osiągnąć z tym 
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państwie jest utworzenie przez talibów inkluzywnego rządu, w którym znaleźliby się 

również politycy spoza ruchu, a który miałby szansę zagwarantować stabilną sytuację  

w tym państwie w dłuższym terminie. Wśród postulatów znajdują się również: 

umożliwienie dalszej ewakuacji Afgańczyków, którzy współpracowali z Amerykanami  

i respektowanie praw człowieka oraz praw kobiet. Za najbardziej istotny cel USA należy 

uznać to, czego oczekiwali od talibów w tzw. umowie pokojowej – aby terytorium 

Afganistanu nie mogło zostać wykorzystane przez ugrupowania terrorystyczne. Jak do tej 

pory nowi przywódcy Afganistanu prowadzą zdecydowane działania przeciwko ISKP, ale 

nie wydaje się, aby zrobili cokolwiek w kwestii Al-Kaidy, która była głównym powodem 

interwencji w Afganistanie w 2001 r. Amerykanie będą kontynuowali dialog z władzami 

talibów, aby powyższe cele zrealizować, aczkolwiek mało prawdopodobne jest, aby ci  

w większym stopniu nagięli własne zasady – np. podjęli bardziej zdecydowane kroki 

przeciwko Al-Kaidzie lub ustąpili w prawach kobiet. 

Państwa Unii Europejskiej mają podobne cele do osiągnięcia w Afganistanie. Na spotkaniu 

ministrów spraw zagranicznych we wrześniu ustalono, że warunki dla udzielenia pomocy 

rozwojowej będą zbliżone do celów USA wymienionych powyżej17. W październiku 

ogłoszono, że pomoc humanitarna dla Afganistanu ze strony UE wyniesie 1 mld, chociaż 

spora część miała zostać przeznaczona dla państw sąsiednich, gdzie znaleźli schronienie 

Afgańczycy. Dopiero w styczniu br. otworzono w Kabulu małą misję dyplomatyczną,  

z zaznaczeniem jednak, że nie jest to równoznaczne z uznaniem rządu talibów. Dla UE 

sytuacja w Afganistanie może mieć poważniejsze skutki niż dla USA, z powodu możliwej 

fali uchodźców i przemytu narkotyków. Z tego powodu można się spodziewać, że jak  

w przypadku Waszyngtonu dialog będzie przez UE kontynuowany, a wola do udzielenia 

pomocy humanitarnej większa niż w przypadku USA, chociaż wiele będzie zależeć od tego, 

na ile pozwoli amerykański reżim sankcyjny.   

Kwestia uznania rządu talibów na arenie międzynarodowej nie znalazła do tej pory 

rozstrzygnięcia i nawet państwa regionu postanowiły wstrzymać się z takimi decyzjami, 

pomimo że można się było z ich strony spodziewać większej sympatii dla nowego rządu. 

Ambasady Chin, Iranu, Rosji i Pakistanu w Kabulu pozostały jednak otwarte, co pozwoliło 

na utrzymanie kanałów komunikacji. Wydaje się jednak, że żadne z państw nie ma 
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możliwości ani woli do tego, aby wypełnić lukę po Amerykanach, co wiązałoby się  

z większym zaangażowaniem finansowym – o czym szybko przekonali się talibowie. Jak do 

tej pory do Afganistanu pomoc przybyła z Rosji, Chin czy Pakistanu, ale absolutnie 

niewystarczającej skali, aby mogło to rozwiązać miejscowe problemy. Pekin i Moskwa 

skupiły się natomiast na podkreślaniu, że to USA ponosi odpowiedzialność za zaistniałą 

sytuację w Afganistanie i wezwały do uwolnienia zamrożonych środków. Dla Indii obecna 

sytuacja otworzyła pole do ustanowienia lepszych stosunków z nowymi władzami  

w Kabulu, a jednocześnie zaprezentowania się dobrze na tle Pakistanu, który odmówił 

przepuszczenia przez swoje terytorium transportów z indyjską pomocą. Sytuacja  

w Afganistanie jest także poważnym wyzwaniem dla Iranu, gdzie po upadku Kabulu 

uciekało nawet 5 tys. Afgańczyków dziennie (Teheran wydalał 3 tys. na dzień)18. 

Jednocześnie Irańczycy pozostali gotowi do mediacji między talibami a ich przeciwnikami, 

chociaż na razie działania te nie przyniosły rezultatów19. Wydaje się, że dopóki talibowie 

nie wykonają bardziej wyraźnych kroków na rzecz spełnienia postulatów społeczności 

międzynarodowej – np. utworzenia rządu z politykami opozycyjnymi lub udzielenia 

gwarancji w kwestii nieudzielania schronienia ugrupowaniom uznawanym za 

terrorystyczne – nawet państwa regionu będą powstrzymywały się od ich uznania.   

 

Przemysław Lesiński – analityk ds. Afganistanu i Iranu w Ośrodku Badań Azji 
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Humanitarian crisis in Afghanistan 

 

Przemysław Lesiński 

 

Even before the fall of Kabul, the Afghan economy was in a difficult position. The Taliban’s 

coming to power in August additionally caused a sudden stop to the flow of foreign aid to 

Afghanistan, which amounted for 8.5 billions of dollars a year and accounted for 43 percent 

of the Afghan GDP. In result, the new rulers could not cover the expanses of the public 

administration solely out of their previous income and only after a few months they 

eventually paid some of the overdue salaries to public servants. Additionally, because many 

of the Taliban members appearing on the US and UN blacklists found their way to the new 

government in Kabul, 9.5 billion of Afghan central bank assets were frozen on foreign 

accounts, mostly in the US. This was the major blow for the Afghanistan’s banking sector, 

which practically stopped functioning and in turn drastically limited running business. Local 

currency – afghani – lost almost 25 percent of its value against the dollar during six months 

since the Taliban takeover. In result, the International Monetary Fund predicted in October 

that the Afghan economy would shrink by 30 percent in 2021.         

The economic crisis has had dramatical effects on living conditions of the Afghans. 

Additionally, the combination of the above-mentioned factors and the harshest drought in 

27 years has made food prices go up drastically, which, according to the IPC (Integrated 

Food Security Classification), brought 55 percent of the local population to the brink of 

hunger. Moreover, 90 percent of health facilities may have to close by the end of 2022. As  

a consequence, in January the UN lunched its biggest single aid appeal ever – estimated at 

5.4 billion dollars.      
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For the Taliban, the humanitarian crisis is a serious state management test. Some factors, 

such as the departure of many state officials after the fall of Kabul, were beyond their 

control. On the other hand, they limited their choices by themselves, e.g. by introducing the 

ban on women’s work in state offices. In their budget proposal for the first quarter of this 

year, the new government predicts that their internal revenue will reach the levels of the 

previous administration. Taking into account the current economic situation in Afghanistan, 

this prognosis seems unlikely. Additionally, the lack of international help is limiting the 

financial capacity of the Afghan state by half (even with serious cuts in the security sector). 

Potential furthering of the humanitarian crisis will be dependent on whether the Taliban are 

able to make some concessions important to potential donors, such as improving women’s 

rights or management of the financial aid. It will also depend on factors beyond their 

control, such as sufficient levels of snowfall, which could improve the performance of the 

agricultural sector. Financial problems could also give rise to armed opposition, which so far 

has been supressed, or to the ISKP (Islamic State Khorasan Province), which could attract 

dissatisfied Taliban. 

Pulling out of Afghanistan turned out to be a PR disaster for the US and other Western 

countries, although the ongoing humanitarian crisis could bring much more serious 

consequences for both the Afghans and their previous allies. So far, the US actions in the 

form of promised aid or sanctions exemptions are far from sufficient. These might be also 

limited due to reluctance from some of the US politicians to engage with the recent enemy 

and to cooperate with the group treated by many as a terrorist one. However, the dialogue 

with the Taliban will be continued and aid will be treated as yet another tool to achieve the 

US goals – to guarantee that the Afghan territory is not used by terrorist organisations, to 

help the formation of the inclusive cabinet with the politicians from outside of the Taliban 

movement or to ensure women’s rights and media freedom. One can expect some 

compromises but a radical change in their approach toward the society remains unlikely. It 

seems that the EU’s goals in Afghanistan are very similar to the US’, although Europe is 

much more exposed to the consequences of the changes in this country. Therefore, it can 

be expected that the European approach towards Kabul will be softer in terms of its 

humanitarian aid, although it will still be limited by the US sanctions regime.  
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So far, regional countries have not decided to recognise the new government in Kabul, 

although they maintain open lines of communication through their embassies in 

Afghanistan. After the first few months, the Taliban has come to the conclusion that none 

of these countries could fill the financial void left by Western states. China, Russia, and Iran 

are probably still waiting with their decisions until some of their demands are met, such as 

the formation of an inclusive cabinet or the provision of security guarantees so that the 

Afghan territory will not be used by terrorist organisations. For India, which has been widely 

perceived as a country negatively affected by the crisis in Afghanistan, the current situation 

opens a leeway to establish relations with the new administration through New Delhi’s aid 

policy.      


