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Miközben a világ az új év első napjaiban a 
Trump-adminisztráció Jeruzsálemmel kap-
csolatos döntésének következményeire vagy 

éppen az iráni tüntetésekre figyelt, csöndben forradal-
minak tekinthető változások történtek a Perzsa-öböl-
ben. Január elsejétől ugyanis Szaúd-Arábia és az Egye-
sült Arab Emírségek lettek az elsők az olajmonarchiák 
között, amelyek áfajellegű hozzáadott érték típusú adót 
vezettek be. Ugyan az adókulcs jelenleg mindössze öt-
százalékos, és számtalan termékre nem vonatkozik, az 
intézkedés jelentősége mégis hatalmas.

Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (angol rövi-
dítéssel GCC) országainak gazdasága ugyanis bajban 
van. Az elemzők véleménye szerint a 2014-es olajár-
csökkenéssel a petróleumtermelő államok számára 
véget ért az „aranykor”, a kormányok már nem tud-
ják gondolkodás nélkül költeni a pénzüket. A nemzeti 
költségvetések egyenlege elszállt: 2015-re Szaúd-Ará-
bia bevételei 23 százalékkal csökkentek (miközben a 
kiadások 13 százalékkal növekedtek). Az olaj- és föld-
gázszektoron kívül pocsék versenyképességi és terme-
lési mutatókkal rendelkező monarchiák ugyan messze 
nem kerültek az összeomlás szélére (az olajár ráadá-
sul azóta stabilizálódott), mégis teljesen világossá vált, 
hogy alapvető és mélyenszántó reformok nélkül nagyon 
nagy bajba kerülhetnek a GCC tagjai. A helyzetet bo-
nyolítja, hogy az öböl menti gazdaságoknak egyszerre 
van szükségük az állami kiadások lefaragására, a pa-
zarlások beszüntetésére (vagyis megszorító intézke-
désekre), illetve a versenyképességet és a gazdasági 
növekedést ösztönző intézkedésekre.

A különböző nemzeti reformprogramok (mint a sokak 
által kritizált szaúdi „Vízió 2030”) mellett a GCC tag-
jai közös lépéseket is tettek. Bahrein, az Egyesült Arab 
Emírségek, Katar, Kuvait, Szaúd-Arábia és Omán veze-
tői először 2016 júniusában tárgyaltak egy áfa típusú 
adónem egységes bevezetésének kérdéséről, ami még 
ugyanabban az évben az úgynevezett GCC VAT Treaty 
keretében öltött testet. A megállapodás szerint a mo-
narchiák kötelességet vállalnak, hogy azonos jogi kere-
tek és szabályozás szerint mindegyik állam módosítja 
adótörvényeit úgy, hogy az új adónem 2018-ra bevezet-
hető legyen. Az egy időben történő bevezetés gondola-
ta azt a célt szolgálta, hogy ne alakuljon ki adóverseny 
a hat ország között, valamint hogy a külső megfigye-
lők számára is az együttműködés üzenetét sugározzák.

Bahrein utolsóként 2017. február 1-jén ratifikálta a 
megállapodást, így minden akadály elhárult a koope-
ráció előtt – legalábbis elméletben. Már ekkor lehetett 
hallani olyan hangokat, amelyek szerint az egyszerre 
történő bevezetés nem megoldható, ráadásul a társa-
dalmak nem állnak készen az intézkedésre. Ráadásul a 
2017 júniusában kirobbant és azóta is megoldatlan vál-
ság Katar és a szaúdi–emírségi–bahreini koalíció között 
megkérdőjelezte az egész intézkedésnek és igazából 
magának a GCC-nek a létjogosultságát. A fejetlenséget, 
az átláthatatlanságot és a kapkodást jól mutatja, hogy 
mindössze 2017 utolsó hónapjaiban derült ki, hogy 
2018. január 1-jén csak Szaúd-Arábia és az Egyesült 
Arab Emírségek vezetik be az adót, míg Bahrein, Kuva-
it, Katar és Omán csak előkészületeket tesz.

A nemzetközi közvélemény kifejezetten bátor döntés-
ként értékelte a forgalmi adó bevezetését, még ha alap-
vetően az alacsony kulcs miatt csak korlátozott bevé-
telhez juttatja is az egyes országok költségvetését. Az 
intézkedés igazi jelentőségét a szemléletváltozás adja: 
az olajbevételek miatt eddig a szaúdi, emírségi, illetve 
egyéb államok nem voltak rászorulva arra, hogy a saját 
állampolgáraikat jelentős mértékben megadóztassák, 
vagy fizetőssé tegyék az állami szolgáltatások nagy ré-
szét. Ez nemcsak egészségtelen fiskális környezetet 

eredményezett, de politikailag is messzemenő hatásai 
voltak: a „nincs adózás képviselet nélkül” elvét meg-
fordítva, adózás hiányában a kormányok nem teremtet-
tek intézményi formát a népképviselet érvényesítésére.

Ezt a kimondott-kimondatlan megállapodást kezdi 
el felülírni az áfatörvény mellett több más intézkedés 
is (például az energiaitalokra kivetett jövedéki adó). 
Nyilván az ötszázalékos azonnali árdrágulás még nem 
eredményez nagy politikai változást egyik pillanatról a 
másikra. Az azonban a közösségi médián látható, hogy 
a lakosság egy jelentős része nem érti és nem támo-
gatja az intézkedést, amit a kormányoknak valahogy 
kezelniük kell. Szaúd-Arábia már be is jelentette, hogy 
a közepes és alacsony jövedelmű háztartások megse-
gítésére külön programot indít. A királyság helyzete 
kis méretű szomszédjaihoz képest azért is képlékeny, 
mivel a felmérések szerint az áfa bevezetése kevesebb 
bevétellel és (a lakosság sokszínűbb volta miatt) több 
problémával jár, mint például az emírségekben.

Mindezen kérdőjelek ellenére kijelenthető, hogy a 
Perzsa-öbölben a jövő 2018. január 1-jén elkezdődött. 
A lakossági adóterhek növelésével a GCC országai elin-
dulnak egy hosszú, politikai és gazdasági szempontból 
is hatalmas változásokat hozó úton, amelynek pontos 
iránya beláthatatlan.
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Az előirányzottnál 70 százalékkal 
magasabb, csaknem 2 ezermil-
liárd forint lett az államháztar-

tás központi alrendszerének 2017. évi 
pénzforgalmi hiánya. Ez nagyjából a 
GDP 5 százaléka, egy évtizede nem lá-
tott magas arány. A kormányzat az EU-
transzferek akadozó beérkezése, illetve 
az egyre nagyobb havi deficitek láttán 
már hónapok óta jelezte a túllépés le-
hetőségét. A hangsúlyt azonban az EU 
által kiemelten figyelt eredményszem-
léletű deficit – a tervezettnél is kedve-
zőbbnek várt – alakulására helyezte. 
(Ebbe a hiányba nem számít bele példá-
ul az EU-támogatások megelőlegezése.) 
Az éves adatok múlt heti publikálásakor 
is az eredményszemléletű hiány 2 száza-
lék körüli – a tervezett 2,4 százaléknál 
jelentősen, a maastrichti 3 százaléknál 
pedig sokkal kisebb – várható értéke és 
a GDP-arányos államadósság körülbe-
lül 1,5 százalékpontos csökkenése állt 
a középpontban. Ez utóbbi is kedve-
zőbb a vártnál: az EU 0,8 százalékpon-
tos államadósság-csökkentést vár el, a 
2017. évi konvergenciaprogram pedig 
1,1 százalékpontos csökkenést irányzott 
elő. Ezek szerint minden rendben van?

Nem egészen. Először is a 2 százalék 
körüli – az NGM decemberi előrejelzé-
se szerint 1,9 százalékos – hiány elérése 
még nem vehető biztosra. A kormány 4,1 
százalékos GDP-növekedési előrejelzése 
túlbecsültnek látszik, ehhez 2017 utolsó 
negyedévében 5 százalékos dinamikára 
lenne szükség. Ezért éves átlagban a 4 
százaléktól inkább minimálisan elmara-
dó növekedésnek van esélye. Bizonyta-
lan a GDP-deflátor nagysága is, bár en-
nek a 2017. évi konvergenciaprogram 
szerinti 2,9 százalékos, illetve az EU ál-
tal ősszel becsült 2,8-es értéke igen kö-
zel esik egymáshoz. Végeredményben a 
2 százaléknál inkább egy-két tizedszá-
zalékkal nagyobb deficit várható. A ter-
vezettnél azonban még ez is kedvezőbb.

A fő probléma nem is ezzel a kis elté-
réssel, hanem a tendenciával van. Még 
az 1,9 százalékos arány is sokkal maga-
sabb az EU-beli – az Európai Bizottság 
őszi előrejelzése szerint várható – 1,2 
százalékos hiánynál. Míg az EU átlagá-
ban ez 2016-hoz képest 0,5 százalék-
pontos javulást jelent, Magyarországon 
az 1,9 százalék is csak stagnálás. 2017-
ben a tagállamok negyedében szuficites 
egyenleg várható, s Magyarországon kí-

vül csak öt másik országban – a régió-
ban csak Romániában – várható 2 száza-
lékot elérő vagy azt meghaladó deficit.

Ráadásul e tendencia várhatóan idén 
is folytatódik. A 2018. évi magyar költ-
ségvetés továbbra is 2,4 százalékos 
GDP-arányos deficitet irányoz elő, ami 
magasabb a 2017-re jelzettnél, miköz-
ben az EU-ban újabb 0,1 százalékpontos 
csökkenés várható. Magyarországon kí-
vül csak két országban várható a hiány 
emelkedése. Az átlagosan csak szerény 
európai javulás főleg a szuficitek csök-
kenéséből adódik, a deficites országok 
jellemzően javítanak, vagy nem ronta-
nak pozíciójukon. A javítás nem vélet-
len, a fenntartható növekedés megala-
pozását komolyan vevő országok a jó 
években – 2017–18-ban az európai kon-
junktúra kedvező, a régióba áramló EU-
források lendületben vannak, a kamatok 
alacsonyak – igyekeznek csökkenteni 
deficitjüket, hogy aztán a rosszabbak-
ban fiskális élénkítő eszközöket alkal-
mazhassanak. A magyar költségvetési 
politikát nem ez, hanem sokkal inkább 
választási megfontolások mozgatják.

A GDP-arányos államadósság – az 
Eximbank beszámításával és anélkül is 

– 1,5 százalékpontosra becsült 2017. évi 
csökkenése ugyancsak kérdőjeleket vet 
fel. A hatalmas pénzforgalmi hiány nyil-
vánvalóan növelte az államadósságot. 
Márpedig a csaknem 2 ezermilliárd fo-
rintos adósságnövekmény 4 százalékos 
GDP-volumennel és 3 százalékos GDP-
deflátorral számolva ceteris paribus 
még kissé növelné is az adósságrátát. 
A javulás egy részét magyarázhatja, 
hogy a forint 2017 végén közel 1 forint-
tal erősebb volt, mint 2016 végén (ami 
csökkentette a devizaadósság forintban 
kifejezett értékét). De ezenkívül trükkös 
lépésekre – például a kincstári egységes 
számlán levő tartalékok átmeneti, eről-
tetett leszorítására – is sor kerülhetett. 
Ezzel együtt az adósságráta csökkené-
sének tényleges mértéke valószínűleg 
1,5 százalékpontnál kisebb lehetett.

A bizottság prognózisa szerint az EU 
egészében 2017-ben 1,7 százalékpont-
tal csökken az adósságráta, a Magyar-
országnál jobban eladósodott tíz EU-tag 
közül hatban 1,5 százalékpontnál na-
gyobb mértékben. Idén már csak egy 
nálunk eladósodottabb országban vár-
ható a magyarnál kisebb javulás. A ma-
gyar sikerek csak itthon világraszólók.

Akkor költekezünk, amikor mások spórolnak
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