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VEKST: Boligprisene har steget 10,2 prosent i Oslo på bare 
ett år. Fram mot 2020 spår Statistisk sentralbyrå prisvekst 
på 22 prosent.  FOTO: VEGARD WIVESTAD GRØTT, NTB SCANPIX
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Boligprisene stiger 

voldsomt for tida. 

Men er det egentlig 

noe problem?

I dag er boligmarkedet en 
ulikhetsmaskin. For det 
første er det de med mest 
penger som kan investere 
mye i bolig, enten for å bo 
fint eller for å tjene penger 
på utleie. For det andre er 
det de som har investert 
mye som tjener på høy 
prisstigning. Til sammen 
gjør dette at så lenge 
prisene stiger, vil bolig-
markedet forsterke 
økonomiske ulikheter. Og 
i Oslo har prisene steget 
mye over mange år.

Med stor befolknings-
vekst i byen og begrenset 
mulighet for å øke tilgjen-
gelig boligmasse, er det 
heller ikke sikkert at 
denne utviklingen vil 
endre seg framover. 

Boligprisveksten får da 
også stor oppmerksomhet, 
og ymse tiltak foreslås for 
å redusere den. Men selv 
om høye boligpriser kan 
være problematisk, er 
boligprisvekst i hvert fall 
delvis uunngåelig. Særlig 
i de mest populære 
områdene stiger prisene 
fordi flere og flere blir 
rikere og rikere, samtidig 
som antallet som kan bo 
sentralt i Oslo i bydeler 
som St. Hanshaugen eller 
Grünerløkka ikke endres 
så mye over tid. 

Det finnes ingen 
politikk som kan gjøre at 
alle i Oslo kan bo innenfor 
Ring 3. At ikke alle kan 
kjøpe de mest attraktive 
boligene er et resultat av 
en helt uunngåelig 
ressursbegrensning og av 
økonomisk ulikhet som 
allerede eksisterer.

Det er heller ikke pris-
veksten i seg selv som er 
viktigst, men hvordan den 
påvirker de økonomiske 
mulighetene for hver 
enkelt av oss. Og den 
omvendte Robin Hood-
effekten i dagens marked 
er det egentlig ikke 
vanskelig å redusere. Hvor 
lønnsomt det er å eie bolig 
avhenger av hvordan 
boligformue beskattes, for 
eksempel gjennom 
eiendomsskatt eller 
redusert rentefradrag. I år 
har mange Oslo-beboere 
betalt eiendomsskatt for 
første gang. Denne 
skatten – høyere jo høyere 
boligformue man har – vil 
nettopp omfordele fra dem 
som eier mest bolig, til 
fellesskapet. På samme 
måte vil fjerning eller 
reduksjon i rentefradraget 
gjøre det mindre gunstig å 
ta opp høye lån for å kjøpe 
dyre boliger. 

De fleste av oss kan ikke 
bo på Majorstua i Oslo sen-
trum. Men det trenger 
likevel ikke være slik det 
er i dag, at de som kan bo 
der i tillegg skal få store 
overføringer fra dem som 
bor på forsteder som 
Stovner eller Lillestrøm.

Riktig skattlegging kan 
stoppe ulikhetsmaskinen. 
Men fordi så mange av oss 
eier bolig, er denne 
beskatningen upopulær. 
Den krever politikere som 
tør å gjøre mer enn å 
snakke om høye boligpris. 
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be ide mer med Opec, men Lien sier nei:

 norsk hjelp

Skiferolje tar knekken på Opec
setter et pristak, sier Ole Gun-
nar Austvik.

Han er seniorforsker ved 
Norsk utenrikspolitisk insti-
tutt (Nupi) og professor ved 
Høgskolen i Lillehammer og 
Handelshøyskolen BI.

Austvik sier at 
Opec kan være med å 
lage kortsiktige 
prissvingninger på 
størrelsesorden fem 
dollar, men at slike 
svinger også har an-
dre årsaker og at det 
er vanskelig å isolere 
hva som skyldes 
Opec.

– I tillegg kan olje 
nå letter erstattes av andre 
energikilder. Tidligere ble 
også mye av elektrisiteten 
produsert med olje, sier han.

Han får støtte av energi-
analytiker Karen Sund.

– I 2014 sluttet Opec å kutte 
produksjon for å prisen opp.  
Begrunnelsen deres var at det 
burde være de med dyr pro-
duksjon som burde kutte. 
Opec mente dessuten at ver-
den burde glede seg over bil-

lig olje, de fleste land 
er jo oljeimportører, 
sier hun.

– USA har blitt mer 
enn selvforsynt når 
det gjelder olje og 
gass. Produksjonen i 
USA er fleksibel  og 
mer desentralisert, 
der det er mange ak-
tører som kan øke 
produksjon når olje-

prisen går opp. 
Øystein Noreng er ikke 

blant dem som tror at den lave 
oljeprisen vil følges av skarp 
stigning, ettersom oljeselska-
pene utsetter investeringer.

– Markedet er mettet, og la-
grene er fulle. Det er en vanlig 
feil å tro at de lave investerin-
gene i nye oljeprosjekter gjør 
at prisen vil stige kraftig. Ski-
feroljeproduksjonen kan 
nemlig starte opp på svært 
kort tid. Prisen vil ikke over-
stige 60–65 dollar fatet i over-
skuelig framtid. Risikoen er 
heller på nedsida, sier han.

Austvik mener i motset-
ning til Noreng at det ikke er 
aktuelt for Norge å bli med på 
Opecs produksjonskutt for å 
styrke oljeprisen.

– Norge bør uttale at vi øn-
sker en stabil og høy pris og 
ønsker tiltak for å få dette til 
velkommen. Vi må ikke un-
derslå at vi er en olje- og gass-
nasjon. Men det er ikke rele-
vant å være med på produk-
sjonskutt, sier han til Klasse-
kampen.

Øystein 
Noreng


