
Her er en anden forklaring på de vilde priser i København,
og den holder 1:1

Problemet er ikke, at boligerne i København er for få. Problemet er, at boligpriserne er for høje. 
Og det har bankerne en del af ansvaret for.

9. september 2019, Politiken - af Marie Jørgensen, sociolog og ansat i Gode Penge Lars Brynæs 
Mourier, folkeskoleansvarlig i Gode Penge

År efter år hører vi den samme historie, når
friske  unge  studerende  sætter  kurs  mod
storbyerne  for  at  påbegynde  deres  nye
uddannelser. Boligerne er for få og er derfor
forbeholdt  de  rige  og  privilegerede,  mens
almindelige  mennesker  må  nøjes  med
skiftende sofaer hos venner.

Det  ensidige  fokus  på  boligmangel  er  dog
forfejlet og fostrer derfor en uigennemtænkt
og  utilstrækkelig  løsningsmodel:  Nemlig  at
bygge nye boliger.

Problemet er ikke, at boligerne i København er
for  få.  Problemet  er,  at  boligpriserne  er  for
høje.

For  at  forklare  stigningerne  i  boligpriserne
ender  fokus  ofte  på  befolkningstallet.  Men
hverken  den  generelle  befolkningstilvækst
eller til- og fraflytning mellem land og by kan
forklare de høje boligpriser i København.

Over  de  sidste  25  år  er  befolkningstallet  i
København steget med ca. 30 procent, mens
kvadratmeterprisen på en ejerlejlighed er over
syvdoblet.

Dette  samtidig  med,  at  der  i  perioden  er
bygget massevis af nye boliger i forsøget på at
holde  priserne  nede.  Forklaringen  om,  at
befolkningstilvæksten  skulle  forklare
boligprisernes  himmelflugt,  er  ganske  enkelt
usammenhængende,  da  priserne  i  ekstrem
grad løber fra befolkningstilvæksten.

Tilmed  ses  en  tendens  til,  at  priserne  går
modsat  til-  og  fraflytningen  fra  København.
Altså  at  en  stigning  i  tilflytningen  er
kombineret  med  faldende  boligpriser,  og
omvendt  at  en  større  fraflytning  er
kombineret  med  stigende  priser.  Ud  fra
teorien  om  udbud/efterspørgsel  giver
tendensen ingen mening.

Boligpriserne  er  afkoblet  fra  udviklingen  i
demografi  og  lønninger  og  følger  i  stedet
mængden  af  penge,  der  stilles  til  rådighed
gennem bankernes udlån

Andre  peger  på  indkomststigninger  som
årsagen til de stigende priser, men også denne
teori er forfejlet. I 1995 kostede en almindelig
lejlighed  i  København  4  årsindtægter  for  en
gennemsnitlig  lønmodtager.  I  2017 var  tallet
steget til 14 årsindtægter.

Virkeligheden er,  at  boligpriserne er afkoblet
fra udviklingen i demografi og lønninger og i
stedet følger mængden af penge, der stilles til
rådighed gennem bankernes udlån.

Hvor  der  ikke  ses  en  sammenhæng  fra
boligpriser til lønstigninger og demografi, ses
til  gengæld  en  nærmest  1:1  sammenhæng
mellem  stigninger  i  pengemængden  og
priserne  på  ejerlejligheder.  Det  skyldes,  at
bankerne har monopol på pengeskabelsen og
bestemmer,  hvor nyskabte penge kanaliseres
hen.

https://politiken.dk/debat/art7367268/Her-er-en-anden-forklaring-p%C3%A5-de-vilde-priser-i-K%C3%B8benhavn-og-den-holder-11


Pengemængden udgøres i dag kun af en lille
del kontanter lavet af Danmarks Nationalbank
(5  procent),  mens  de  resterende  er
elektroniske  penge  skabt  af  private  banker.
Hver  gang  der  optages  et  banklån,  skriver
banken blot beløbet ind på låntagerens konto,
og pengemængden er øget.

Dette gør, at det i dag er private banker, der
bestemmer,  hvor  mange  penge  der  skal
skabes,  hvem  der  skal  låne  dem,  og  ikke
mindst hvad de skal bruges til.

Og  her  er  vi  tilbage  ved  boligmarkedet:
Bankernes udlån går i meget høj grad til køb af
allerede eksisterende boliger.  Det skyldes,  at
bankerne er  private virksomheder,  der søger
profit  og  sikkerhed,  hvilket  de  finder  den
højeste  grad  af  i  det  københavnske
boligmarked.

Det er langtfra uset, at et ungt par får nej af
banken til at belåne et hus i en lille landsby,
men  til  gengæld  bliver  tilbudt  at  låne  det
dobbelte til en lejlighed i København.

Den  uendelige  pengestrøm  ind  i  det
københavnske boligmarked har over de sidste
15 år resulteret i  mere end en tredobling af
den danske pengemængde – fra ca. 400 mia.
kr. til nu over 1.300 mia. kr.

Penge,  der  i  vid  udstrækning  er  føjet  til
økonomien  gennem  opkøb  af  københavnske
boliger. At så mange milliarder kanaliseres ind
på  boligmarkedet,  medvirker  uundgåeligt  til
stigende boligpriser.

Tager man denne udvikling i pengemængden
med i sine overvejelser, er de ekstremt høje og
ustabile  boligpriser,  kombineret  med  en
begrænset  befolkningstilvækst,  ikke  et
mysterium.

Ej heller er det et mysterium, at prisstigninger
er  kombineret  med  akut  fraflytning,  da
almindelige  mennesker  ikke  kan  betale  de
høje priser og derfor presses ud af byen.

Det  er  ikke  efterspørgslen på boliger,  der  er
skyld  i  de  høje  boligpriser,  men derimod de
private  bankers  pengeskabelse,  der  presser
både  købspriserne  og  lejeudgifterne  op  og
koncentrerer  boligerne  på  færre  og  færre
hænder.

Derfor  må  vi  spørge  os  selv:  Ønsker  vi  et
samfund,  hvor  det  at  eje  en  bolig  er  et
privilegium  forbeholdt  de  i  forvejen
velhavende,  der  gennem  en  arbejdsfri
fortjeneste  kan  øge  deres  formue  i  en
uendelighed, alt imens almindelige mennesker
kommer længere og længere fra at kunne bo i
storbyerne?

I  dag  har  Nationalbanken  monopol  på
produktionen  af  kontanter,  men  dette
monopol  bør  også  gælde  nutidens
elektroniske penge.

Det vil give mulighed for, at demokratiet kan
beslutte,  hvor  i  økonomien  nyskabte  penge
skal  sendes  ud,  og  dermed  afhjælpe
bankernes skævvridning af boligmarkedet .


