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I.De ce este importantă discuția despre locuire în contextul efortului de a elabora 

o viziune despre alternativa socialistă la capitalismul post-neoliberal de azi?  
 

Chiar dacă a fost o temă prezentă în scrierile marxiste (Engels 1887, Lefebvre 1968, Castells 1976, Barry 

1979, Ball 1986), chestiunea locuirii a început să se așeze în centrul analizelor de economie politică doar 

relativ recent, cu siguranță și sub influența crizei financiare din 2008 generate de criza imobiliară (Harvey 

2008, Schwartz & Seabrooke 2009, Aalbers & Cristopher 2014). Pe de altă parte, chiar dacă din partea 

mișcării pentru dreptate locativă din România au existat încercări de a lega chestiunea locuirii de temele 

muncii problematizate de sindicate (vezi inițiativa Blocului Pentru Locuire, Alianța Pentru Muncă și 

Locuire),3 cele din urmă, dar și grupurile mainstream cu asumări socialiste au rămas reticiente față de 

includerea locuirii într-o poziție centrală pe agenda lor publică/ politică.   

Lucrarea mea trebuie citită în acest context. Dincolo de adoptarea unei abordări marxiste pentru analiza 

locuirii prin care dovedesc că locuirea este centrală economiei politice, îmi propun ca pe baza 

argumentelor analitice să definesc și câteva direcții, principii și măsuri care ar trebui aplicate, prin prisma 

locuirii, într-o alternativă socialistă față de capitalism.  

Metoda mea de lucru pentru a pune bazele pe care să construim o viziune despre locuire care să fie parte 

dintr-o viziune socialistă gândită ca alternativă la capitalismul actual este următoarea: pornesc de la 

cunoașterea rolului locuirii în economia politică, dar și a economiei politice a locuirii, propunând 

revalorizarea critică a moștenirii socialismului de stat și o critică a capitalismului în vederea depășirii sale; 

apoi descifrez cinci din contradicțiile capitalismului (seturi de forțe opuse care acționează în aceeași 

situație ducând la crize) și manifestările acestora în locuire, dar și câteva trenduri în capitalismul 

contemporan care creează oportunități ale schimbării și ale luptei anticapitaliste. Înainte de asta, însă, în 

secțiunea următoare a lucrării să ne reamintim de actualitatea discuției despre locuire.  

 

II. Despre recentele provocări ale crizei locuirii în România  
 

Observ aceste provocări pe fundalul distincției făcute între criza locuirii și criza imobiliară. Criza locuirii se 

manifestă în inaccesibilitatea financiară a unei locuințe adecvate pentru cei mulți, în lipsa de locuințe 

sociale publice, în supraaglomerarea locuințelor, în supraîncărcarea gospodăriilor cu costurile locuirii, în 

evacuări, în privațiuni locative de diverse feluri, în creșterea nesiguranței locuirii, dar și în fenomenul 

rămânerii fără adăpost. Putem observa agravarea acestora în timpul crizelor economice, când ele devin 

 
3 Informații despre această inițiativă se pot găsi aici - https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-
exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative/, https://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/actiune-impotriva-exploatarii-
muncii-si-deprivarii-locative-flyer/  

https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative/
https://bloculpentrulocuire.ro/2020/05/28/raport-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative/
https://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/actiune-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative-flyer/
https://bloculpentrulocuire.ro/2019/12/16/actiune-impotriva-exploatarii-muncii-si-deprivarii-locative-flyer/
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mai vizibile, dar și în perioade ale creșterii economice care nu se asociază neapărat cu bunăstarea socială a 

tuturor. Fiind preocupate de elaborarea unei viziuni socialiste, noi trebuie să ne gândim cum rezolvăm 

sistemic criza locuirii, iar pentru asta este nevoie de depășirea capitalismului. În ceea ce privește criza 

imobiliară, ea este o etapă în ciclurile imobiliar-financiare de câte circa 18 ani,4 care includ de obicei șapte 

ani de “explozie imobiliară” (caracterizate de cerere mare de locuințe, multe construcții noi de locuințe, 

dar și de creșterea prețurilor pe piața de locuințe), urmate de patru ani de recesiune (când se observă o 

saturație a pieței), precum și de șase ani de “recuperare” și un an de “corecție”, după care se intră din nou 

în perioada de explozie imobiliară. Anul acesta suntem după 14 ani de la criza din 2008, respectiv după 

șapte ani de la începutul creșterii prețurilor la locuințe de după criza financiară anterioară, precum arată 

graficul de mai jos:  

 

 

Pe baza interviurilor realizate cu dezvoltatori și agenți imobiliari în cadrul cercetării REDURB,5 pot afirma că 

și azi este valabilă diagnoza acestora, conform căreia piața de locuințe răspunde mai încet la șocurile altor 

piețe, astfel încât ceea ce vedem azi ca o efervescență de construcții noi, sunt de fapt finalizările lucrărilor 

începute de 2-3 ani, deci în perioada creșterii economice. Observăm mai departe, că până una alta, 

prețurile solicitate pe piața de locuințe sunt menținute la nivel înalt, iar actorii imobiliari pretind că totul 

este bine (pentru ei), sau (încă) nu este prea rău, și prețurile nu vor scădea (chiar dacă alți experți 

prognozează o scădere dramatică). Totuși, tot ei recunosc, că azi dezvoltatorii cumpără tot mai puține 

 
4 https://realbusiness.co.uk/18-year-property-cycle  

5 Formarea claselor sociale și reurbanizare prin dezvoltare imobiliară într-o periferie estică a capitalismului global, 
https://redurb.ro/, susținută prin programul Proiecte de Cercetare Exploratorie, UEFISCDI, PN-III-P4-ID-PCE-2020-
1730. 

    

https://realbusiness.co.uk/18-year-property-cycle
https://redurb.ro/
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terenuri pentru noi dezvoltări, numărul tranzacțiilor efective de locuințe pe piață se reduce, iar actorii 

imobiliari (dezvoltatori, agenți, investitori) discută ce strategii să urmărească și cum să folosească noua 

criză ca o nouă oportunitate pentru afacerile lor.  

Oricum ar fi, este clar, că răspunsul Băncii Naționale a României la inflație a fost creșterea dobânzilor la 

credite bancare imobiliare, ceea ce duce la reducerea cererii de credite imobiliare, în paralel cu scăderea 

generală a capacității de cumpărare și a economiilor populației, și desigur cu creșterea profitului băncilor 

din aplicarea dobânzilor crescute și asupra creditelor existente. Drept consecință, în timp, ne putem 

aștepta la reducerea cererii pe piața rezidențială, reducerea prețului la locuințe, la poate mai multe victime 

ale crizei imobiliar-bancare decât în timpul crizei financiare din 2008-2009 (pentru că azi avem un număr 

mult mai mare de credite imobiliare în derulare decât am avut atunci și pentru că scumpirile generalizate 

amplifică efectele creșterii dobânzilor bancare). 

În aceste condiții nu putem să nu ne punem cel puțin următoarele întrebări: se va renunța în România 

(cum s-a renunțat în Grecia, Spania, sau Portugalia în contextul crizei financiare anterioare) la promovarea 

modelului de proprietar de locuință (homeownership) atât de promovat prin măsuri fiscale și ideologii în 

ultimele trei decenii (dar nu numai)? În schimb, se va promova, oare, modelul locuirii în chirie privată? 

Statul va salva din nou băncile și dezvoltatorii, cum a făcut și în 2008, dar și în pandemie și față-n față cu 

criza energetică de azi, când ajutoarele și subvențiile de stat acordate sectorului privat au avut rolul să 

salveze economia prin salvarea capitalului?  

Ce este de făcut în această situație pentru cei care caută soluții socialiste la multipla criză curentă? Adică 

soluții gândite pentru salvarea forței de muncă și susținerea intereselor publice, de exemplu promovând 

sistemul locuirii în chirie socială/ publică în acest moment critic. Ce soluții imediate să revendice mișcările 

locative? Ce alternative sistemice privind locuirea trebuie susținute  ca parte din transformări radicale 

ample la nivel transnațional? Dar înainte să formulăm câteva idei în acest sens, să ne reamintim despre ce 

și cum s-a schimbat în regimul locativ în trecerea de la socialismul de stat la capitalismul neoliberal. 

Schema din secțiunea următoare a lucrării ne ajută în acest demers.  

 

III. Marile transformări văzute prin prisma regimului locativ6 

 

 
6 Folosesc termenul de regim locativ sau ordine locativă pentru a mă referi la modul în care sunt organizate 
producția, schimbul, distribuirea și consumul de locuințe și la rolurile, responsabilitățile și activitățile diferiților actori 
ai acestui sistem. Într-un articol recent am analizat ordinea mixtă a socialismului de stat din România, fără ca în 
lucrarea de față să mai revin la toate detaliile ce sunt necesare a fi cunoscute în vederea revalorizării critice a 
moștenirii socialiste. Articolul a fost publicat în decembrie 2022 pe platforma Critic Atac, 
https://www.criticatac.ro/ordinea-locativa-mixta-in-socialismul-de-stat-romanesc/. O analiză și mai amplă se 
regăsește în articolul meu publicat în limba engleză în numărul special recent al revistei Eszmélet editat de Attila 
Melegh pe tema „Money, Markets, Socialisms”, sub titlul The Mixed Housing Regime in Romanian State Socialism, 
Eszmélet Foundation, Budapest, 2022, pp.49-69.  

https://www.criticatac.ro/ordinea-locativa-mixta-in-socialismul-de-stat-romanesc/
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▪ Construcția și distribuirea de locuințe s-a 
realizat în contextul planificării centralizate 
a industrializării, urbanizării și investițiilor

▪ Pentru a reduce costurile producției de 
locuințe din bugetul de stat, statul a 
construit și pentru vânzare și a susținut 
prin terenuri, logistică și credite ieftine 
construirea de locuințe în proprietate 
personală 

▪ Pentru a crește fondul locativ de stat, 
statul a naționalizat imobilele 
exploatatorilor de locuințe 

▪ Accesul la locuință a fost asociat cu un loc 
de muncă, dar au existat inegalități, în timp 
ce dreptul la locuință nu a fost drept 
constituțional

▪ Construcția de locuințe a consumat bunuri 
produse de diverse ramuri industriale, 
oferind locuri de muncă și creând locuințe 
pentru reproducerea forței de muncă

▪ În contrast cu domeniul economiei 
productive, unde proprietatea de stat și 
cea cooperatistă au predominat, în 
domeniul locativ a existat un sistem mixt 
de proprietate și mai mulți producători de 
locuințe 

▪ Proprietatea personală asupra locuințelor 
a fost recunoscută în Constituție, dar a fost 
o relație de proprietate reglementată de 
stat

Socialismul de 
stat 

▪ Dezindustrializare de pe urma 
privatizării, descentralizarea 
administrației publice, liberalizarea 
prețurilor

▪ Liberalizarea circulației transnaționale a 
capitalului (inclusiv imobiliar și financiar) 

▪ Statul român demantelează proprietatea 
de stat, se deposedează pe sine însuși de 
proprietate (locuințe, mijloace de 
producție), nu mai construiește și 
susține producția privată de locuințe

▪ Privatizarea fondului locativ de stat se 
întâmplă ca o măsură de protecție 
socială, dar totuși contribuie la formarea 
pieței de locuințe

▪ Prin privatizarea băncilor se pun bazele 
unui nou sistem de finanțare, credite 
imobiliare pentru persoane fizice și 
investitori instituționali, dezvoltatori

▪ Sistemul mixt de proprietate asupra 
locuinței se transformă într-un sistem 
locativ dominat de piață și de 
proprietatea privată

▪ Locuințele, ca parte din mediul 
construit, devin parte din circuitul 
secundar al capitalului, investiția în 
locuințe devine o afacere, aceste 
procese având o contribuție la formarea 
clasei capitaliste

▪ Cresc inegalitățile locative, și 
contradicțiile între poziția de clasă și 
poziția pe piața locativă a lucrătorilor 
(ceea ce îngreunează crearea unei 
solidarități și mobilizarea anticapitalistă)

Capitalismul 
neoliberal

• ???
Alternativa 
socialistă la 
capitalismul 

post-
neoliberal
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IV. Abordarea locuirii din punctul de vedere al economiei politice 
 

Capitalismul este un sistem economic și o formațiune societală bazată pe: proprietatea privată asupra 

mijloacelor de producție; acumularea de capital prin exploatare și deposedare; reproducere socială care 

susține exploatarea de clasă și acumularea de capital; ideologia justificatoare a factorilor de mai sus. 

Pentru a așeza locuirea pe un loc central în analiza despre capitalism, trebuie să urmărim două mari linii de 

interogare: (1) Rolul locuirii în economia politică a capitalismului, și (2) Economia politică a locuirii. 

 

(1) Rolul locuirii în diverse regimuri ale acumulării de capital  
 

În etapa pe care unii o numesc epoca de aur a capitalismului, cea a capitalismului de stat marcat de 

Keynesianism și Fordism, și în domeniul locuirii se promovau politici care au susținut cererea sau întărirea 

capacității de cumpărare a populației prin intervenții ale statului, precum și reglementarea capitalului și 

politici fiscale care să permită măsuri de redistribuire mai generoase. În domeniul locuirii, măsurile au 

constat în intervenții ale statului prin programe masive de construcție de locuințe publice. Rolul acestora 

era acela de a face un echilibru între interesele capitalului (care avea nevoie de forță de muncă fără să se 

îngrijească de costurile locuirii acestuia) și interesele forței de muncă (care avea nevoie de asigurarea unei 

locuințe adecvate la preț accesibil, ca spațiu al reproducerii sociale).   

În perioada capitalismului neoliberal, politicile guvernamentale susțineau oferta privată, adică capitalul și 

non-intervenția statului în presupusa piață liberă, care totuși depindea de o legislație pro-piață asigurată 

de stat. Drept consecință, statul s-a retras din rolul de producător de locuințe publice sociale, susținând 

producția privată de locuințe private și privatizarea fondului public de locuințe prin vânzarea la chiriași și/ 

sau la asociații non-profit și/ sau la firme care se angajau ca pentru a anumită perioadă de timp să mențină 

nivelul chiriei la cel al fostei chirii de stat. Actorii financiari (fondurile de investiții, băncile) și cei ai 

dezvoltării imobiliare au primit mână liberă pentru folosirea stocului locativ și în general a imobiliarelor ca 

active în care se poate investi capital pentru a face profit, transformând locuința într-o clasă de active 

(asset class) sau sursă pentru acumularea de capital. Locuințele, ca parte din mediul construit, au devenit 

parte din circuitul secundar al capitalului, iar investiția în locuințe o afacere sigură și profitabilă, în timp ce 

s-a promovat idealul de homeownership dobândit prin credite imobiliare. Pe plan global, s-a liberalizat 

circulația transnațională a capitalului imobiliar și financiar.   

După criza din 2008, prin soluția găsită de către state și organizațiile financiare internaționale la criza 

financiară prin care acestea au salvat băncile, dar au lăsat vulnerabile rău-platnicii față de evacuările făcute 

de bănci, s-a creat un stoc semnificativ de locuințe accesibile la un preț redus și exploatabile de către 

investitori instituționali. Drept urmare, financializarea locuirii a intrat într-o nouă fază, speculațiile 

financiare cu locuințele fiind în continuare libere de reglementări atât pe plan național cât și pe plan 

global. În țări cu rată mare de homeownership (ex Spania, Portugalia, Grecia) a început să crească 



7 
 

procentul chiriașilor privați în paralel cu creșterea chiriilor, astfel încât criza accesibilității financiare a 

locuirii a continuat să se agraveze și în perioada pandemiei.   

Azi, în etapa pe care am putea-o numi cea a capitalismului post-neoliberal, marcat de multiple crize, cea a 

pandemiei Covid-19 și criza energetică, observăm  că există o recunoaștere explicită a rolului statului în 

salvarea directă a economiei, adică a sectorului privat, a capitalului. Vechile reglementări UE privind 

deficitul bugetar s-au flexibilizat, la fel și pragurile de îndatorare publică considerate acceptabile. Direcția 

investițiilor publice în mod predominant este cea a asigurării funcționării firmelor private din toate 

sectoarele (și mai ales cele strategice precum cel energetic), și, în contextul războiului proxy din Ukraina, 

din păcate, ea ne duce și înspre intensificarea militarizării țărilor într-o perioadă de nesiguranță 

generalizată.  

Pentru capitaliști, spun ei, orice criză este o oportunitate nouă de a acumula capital în noi domenii și/ sau 

pe noi teritorii geografice (fenomenul spatial fix, Harvey 2001). Capitalul este inovativ, iar capitalismul nu 

s-a dezis în nici un moment de cotitură al istoriei sale de abilitatea sa de a face profit din distrugerea 

creativă (creative destruction, Harvey 2007) a orice ce promitea a fi reconstruibil în vederea transformării 

sale în oportunitate de acumulare de capital. Noi, cei care ne propunem să elaborăm o viziune socialistă ca 

alternativă la capitalism, trebuie să ne întrebăm cum se poate depăși în mod creativ capitalismul, cum 

putem de exemplu pune cotitura post-neoliberală în slujba intereselor claselor lucrătoare. Sau, altfel spus, 

cum ne putem folosi de recunoașterea legitimității intervenției statului în economie în direcția slujirii 

directe a intereselor publice, de exemplu prin promovarea unor programe masive de construcție de 

locuințe sociale publice.  

O altă chestiune ce ține de înțelegerea rolului locuirii în economia politică, de data asta la nivelul diverselor 

țări capitaliste, este relația între regimul bunăstării și tipurile de locuire predominante (tenure types). După 

Schwartz și Seabrooke (2009), din acest punct de vedere, putem distinge patru mari clustere de țări: (1) 

Regimul pieței liberale a bunăstării (market welfare regime), care predomină în țări precum Regatul Unit, 

Statele Unite ale Americii, Canada, Australia, Norvegia (unde în perioada 1992-2002, în medie, procentul 

de locuințe în proprietate privată a fost de 70,1%, chiria socială de 9,4%, iar creditele imobiliare față de PIB 

au fost de 48.5%) . (2) Regimul bunăstării statului dezvoltaționist capitalist (capitalist statist/ 

developmental welfare regime), în țări precum Franța, Austria, Suedia, Finlanda, caracterizat între 1992-

2002 de o rată medie a locuințelor sociale de 16,8%; un procent de homeownership de 58,3%; și raport 

credite imobiliare/ PIB de 28,2%. (3) Regimul de piață corporatist (corporatist market), prezent în țări ca 

Germania, Danemarca, Olanda (unde procentul de homeownership a fost de 47%; raportul credite 

imobiliare/ PIB de 58,3%; iar procentul de chirie socială de 20,7%). (4) Regimul familial, în țări precum 

Portugalia, Spania, Italia, Belgia, Islanda, caracterizat de o rată de homeownership de 75,5%; un procent de 

chirie socială de 5,5%; și raportul credite imobiliare / PIB de 21,6%. Ca o curiozitate putem menționa că, 

prin procentele din România anilor 1980 (circa 67% de locuințe private și 33% de locuințe publice la nivel 

național), în socialismul de stat această țară se apropia atât de regimul pieței liberale a bunăstării, cât și de 

regimul bunăstării statului dezvoltaționist capitalist, în timp ce îi lipsea cu desăvârșire sectorul chiriei 

private. Iar România capitalismului neoliberal depășește, în sens negativ, cele mai liberale sisteme ale 

economiei de piață, cu procentul de sub 2% de locuințe sociale publice.  
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(2) Despre economia politică a locuirii  
 

Economia politică a locuirii se poate descrie prin mai multe dimensiuni. Contribuția mea în această lucrare 

la acest capitol constă într-o discuție despre relațiile locative, capitalismul rezidențial și clasele locative.  

Relațiile locative sunt relații sociale stabilite între persoane și instituții în diverse procese ce țin de locuire, 

și anume: producția de locuințe; circulația/ distribuirea/ schimbul de locuințe; consumul de locuințe; și 

politica și ideologia locuirii. Când vorbim despre producția de locuințe, ne referim la cine le construiește 

prin cine (statul prin companii private sau companii de stat, dezvoltatorii imobiliari prin firme, sectorul 

neguvernamental) și din ce fonduri (buget de stat, buget local, fonduri personale ale populației, fonduri 

private instituționale). Dar și la sistemul de finanțare care facilitează construcția de locuințe (și implicit la 

rolul băncilor/ sistemului de credite imobiliare și a fondurilor de investiții). Precum și la prețul locuinței 

generat în procesul de producție, la costurile materialelor de producție, ale forței de muncă, ale terenului, 

și ale profitului extras de către privații care construiesc ca să vândă la preț mai mare decât costurile 

efective de producție.  În ceea ce privește circulația/ distribuirea/ schimbul de locuințe, aceasta este 

realizată de actorii care le produc și, ca proprietari, le circulă în societate: ori prin mecanisme non-profit 

(precum fac statul, organizațiile neguvernamentale, asociațiile nonprofit), sau (precum fac dezvoltatorii, 

constructorii, agențiile imobiliare) le vând pe piață direct sau prin intermediari, făcând apel și la o serie de 

instituții ce facilitează tranzacțiile (de exemplu companii de marketing sau de consultanță imobiliară). Dar 

și micii proprietari de locuințe pot să ia parte pe piața imobiliară la diversele schimburi, contra cost, ale 

acestora, estimând valoarea de schimb a locuințelor în funcție de o serie de factori externi valorii efective a 

acestora. Prin vânzarea locuințelor pe piață se produce comodificarea lor, proces în care banii 

funcționează nu doar ca instrument al dobândirii acestor bunuri de consum, ci și ca mijloc pentru 

multiplicarea sumei investite prin ulterioare tranzacții. Mai departe, financializarea locuirii ține și ea de 

acest capitol al circulației locuințelor pe piață, mai precis aceasta fiind un mecanism de a face bani din 

bani, sau un circuit specific al capitalului. Financializarea locuirii, deci, nu înseamnă că este nevoie de bani 

pentru a produce sau pentru a cumpăra o locuință, ci constă în creșterea prezenței actorilor financiari 

(bănci, investitori internaționali) în sectorul locativ, precum și în intersectarea pieței financiare cu piața 

imobiliară. Acești actori produc bani din banii parcați în locuințele realizate/ cumpărate, făcând profit din 

investiții, din  credite, din împrumuturi de toate felurile prin închiriere și/ sau vânzări succesive. La 

capitolul consumului de locuințe amintesc aici pe scurt de problematica valorii de întrebuințare sau valorii 

lor sociale, care constă în faptul că ele constituie spațiul reproducerii forței de muncă. Totodată, legat de 

consumul de locuință privată, trebuie menționat că aceasta este și generatoare de venituri, sub formă de 

taxe, la bugetul public. Ideologia locuirii joacă și ea un rol în conținutul și forma relațiilor sociale 

(re)produse prin locuire între diverși actori. Ideologia predominantă poate fi cea care naturalizează la un 

moment dat de exemplu modelul rezidual al locuințelor sociale (definindu-le ca locuințe dedicate celor mai 

vulnerabile categorii sociale); sau modelul proprietarului de locuințe susținut de unii ca fiind o presupusă 

caracteristică național-culturală, sau de alții de raționamentele economice ce aleg cumpărarea unei 

locuințe prin credit de-a lungul a 30 de ani în loc de plata unei chirii pe aceeași perioadă la finalul căreia 

chiriașul nu rămâne cu nimic. Educația financiară este și ea parte din sistemul cultural care normalizează 
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anumite comportamente și relații legate de locuire: ea este azi promovată de diverse instituții (școală, 

mass media, rețele de consultanți imobiliari) în vederea formării persoanei ideale, antreprenoriale, care 

știe când trebuie să cumpere și când trebuie să vândă locuințe pe piața imobiliară.    

Economia politică a locuirii în capitalism este de fapt capitalismul rezidențial (Schwartz & Seabrooke 

2008), adică capitalismul (re)produs prin relațiile de locuire sau sistemul de acumulare de capital care se 

realizează prin următoarele: exploatarea muncii în procesul de producție/ construcție de locuințe; 

specularea valorii de schimb a locuinței pe piață (în funcție de valoarea terenului, celelalte construcții din 

zonă, infrastructură și alte investiții din vecinătate, fluctuațiile în timp ale pieței imobiliare); credite 

imobiliare (adică prin bani vânduți de către bănci și alte instituții financiare în schimbul profitului ce le 

parvine prin dobânzi), un sistem structurat de politica monetară a băncilor centrale; extragerea rentei din 

locuința închiriată; fluxurile capitalului global imobiliar și financiar care circulă nereglementat datorită 

liberalizării acestuia și creează posibilitatea generalizată de investiție în instrumente financiare; fondurile 

de investiții, care investesc în mod colectiv banii investitorilor (inclusiv ai persoanelor fizice, dar și ai 

fondurilor de pensii și de asigurări) printr-un vast portofoliu de instrumente financiare (obligațiuni, acțiuni) 

ce includ și locuințele ca active ce se pot transforma oricând în bani lichizi. Aceste fonduri de investiții 

transpun economii făcute într-o parte a societății cu scopul de a le crește valoarea, în credite necesare în 

alte părți ale societății, și fac profit de pe urma acestor tranzacții de intermediere a capitalului monetar.  

Într-un final, dar nu în ultimul rând, discuția despre economia politică a locuirii poate fi o discuție despre 

clasele locative (housing classes). Chiar dacă este un concept controversat, construit printr-o încercare de 

adaptare a conceptului de clasă socială în domeniul locuirii, care circulă în mai multe accepțiuni ale sale în 

literatura de specialitate (Rex 1968, Szelényi 1972, Saunders 1984, Ball 1986), am decis totuși să îl folosesc 

aici. La rândul meu îl descriu ca un continuum de poziții contradictorii create la intersecția între poziția de 

clasă socială și poziția ocupată în regimul locativ/ statutul de locatar/ poziția pe piața de locuințe/ poziția 

în procesul de distribuire a locuințelor. În România de azi avem de-a face cu mase mari de proprietari de 

locuințe care, însă, în afara acestui obiect ce ține de averea lor personală, au resurse financiare reduse. În 

acest context, există o multitudine de combinații ale relației dintre, pe de o parte, locatarii aflați în diferite  

statute locative (proprietari, chiriași la privat, chiriași sociali, locatari informali) și, pe de altă parte, dintre 

clase lucrătoare (ce includ diverse persoane constrânse să își vândă forța de muncă pentru venituri, dar 

care pot avea statut social diferit, fiind plasate în categorii distincte precum clasa muncitoare, clasa de 

mijloc, muncitori informali). Pentru a avea câteva exemple concrete plasate pe acest continuum de la 

intersecția poziției de clasă cu poziția pe piața locuirii, amintesc aici următoarele categorii de persoane ce 

reflectă contradicțiile inerente ale situațiilor existente: persoane în vârstă cu venituri/ pensii mici care au 

însă o locuință în proprietate pe care oricând pot să o închirieze/ vinde pentru a-și transforma mica avere 

în cash, dar asta ar însemna că nu au unde să locuiască. Micii proprietari de locuințe, care își închiriază o 

cameră dintr-un apartament, sau un apartament pe care îl au în proprietate pe lângă cel în care locuiesc 

efectiv, pentru a-și suplimenta veniturile reduse, astfel extrăgând bani de la cei care nu își permit să aibă o 

locuință în proprietate privată. Adulți tineri cu venituri mai mari, eligibili pentru credite imobiliare, care 

devin îndatorați pe întregul lor parcurs profesional sau supraîncărcați cu costurile locuirii în chirie privată, 

pentru că  se stabilesc în centre urbane cu locuri de muncă ce necesită pregătire profesională mai înaltă 

dar și cu prețuri mari la locuințe. Adulți tineri cu venituri mici, care prestează munci necesare dar slab 
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plătite în centre urbane, și care nu își permit chirie privată și nu sunt eligibili la credite imobiliare, de aceea 

rămân în locuințe supraaglomerate, sau migrează în străinătate și încearcă să își facă economii din care să 

își cumpere la un moment dat o locuință în România. Și nu în ultimul rând, persoanele cele mai vulnerabile, 

care câștigă la nivelul sau sub venitul minim pe economie și nu au nici cunoștințe cu care să își împartă 

locuința, fiind constrânși să se refugieze în așezări informale și condiții inadecvate și nesigure de locuire.  

Pe cealaltă parte a structurii de clasă locative se află clasa de exploatatori de locuințe ca parte a clasei 

capitaliste. Ei pot fi capitaliști cu bani investiți și în alte domenii de activitate economică, și/ sau cu profit 

câștigat din alte domenii și investiți în producția și circulația de locuințe, în parteneriat sau nu cu capitalul 

global. De această clasă aparțin mai multe categorii sociale. Dezvoltatorii, sau proprietarii de mijloace de 

producție legate de locuințe (terenuri, materii prime, mijloace materiale prin care se lucrează în 

construcție) și care folosesc aceste mijloace ca formă a capitalului prin care exploatează și extrag profit din 

locuințe prin exploatarea forței de muncă angajate în construcții și domenii conexe, dar și din vânzarea 

locuințelor pe piață, speculând valoarea de schimb a locuinței în funcție și de alți factori nu doar pe baza 

cheltuielilor efective cu producția de locuințe. Pe lângă ei, tot din clasa exploatatoare de locuințe aparțin și 

proprietarii fondurilor de investiții, dar și investitorii persoane fizice și juridice care își investesc banii în 

aceste fonduri pentru a face mai mulți bani din circulația banilor. Mai departe, bancherii, și proprietarii 

altor instituții financiare care acordă credite, adică vând bani din care fac bani, sunt actori importanți ai 

acestei clase. Nu în ultimul rând, și rentierii fac parte din ea, adică cei care realizează venituri din 

închirierea de proprietăți imobiliare și/sau din valori mobiliare (securities/ instrumente financiare care au 

valoare monetară și pot fi tranzacționate) fără să lucreze.   

 

V. Cinci contradicții ale capitalismului și manifestarea lor în locuire, ca puncte de 

plecare pentru construirea unei alternative socialiste față de capitalism  
 

În fiecare dintre cele cinci contradicții ale capitalismului7 selectate pentru a fi discutate aici prin prisma 

modului în care se manifestă în locuire, într-un prim pas voi defini pe scurt contradicția, apoi voi schița 

cum funcționează ea în capitalism, și la final voi formula câteva idei privind potențialul de a fi depășită prin 

măsuri socialiste.   

 

(1) Contradicția între valoarea de întrebuințare și valoarea de schimb a locuinței 
 

Contradicția: În economia de piață, pentru a fi accesibilă ca valoare de întrebuințare, locuința trebuie să se 

vândă pe piață conform valorii sale de schimb. 

 
7 Ca sursă pentru discutarea acestora am folosit lucrarea lui David Harvey despre cele 17 contradicții ale 
capitalismului (Harvey 2014), adaptând însă discuția pe tema locurii.   
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Cum funcționează această contradicție în capitalism: Locuința există ca o marfă specială (pentru că 

valoarea sa depinde și de valoarea terenului pe care se află). Ca în cazul oricărei mărfi, profitul din valoarea 

de schimb a locuinței produse prin construcție se realizează atunci când locuința se vinde pe piață. De 

asemenea, locuința este și sursă din care se extrage profit prin închiriere. Mai mult, practicile speculative 

în domeniul producției și al realizării surplusului prin construcția și tranzacționarea de locuințe aduc și ele 

profit speculanților. Mai departe, locuința  poate funcția pentru proprietarul său ca un mod de 

economisire sau un depozit sau mașină de făcut bani lichizi atunci când este nevoie. Rezultatul acestor 

mecanisme este că nu toți oamenii au acces la locuință adecvată ca valoare de întrebuințare, pentru că nu 

au banii necesari să plătească pentru valoarea sa de schimb creată pe piață. Inegalitățile locative generate 

din această contradicție se agravează în timp, devin tot mai vizibile și se manifestă și spațial.  

Cum se poate depăși această contradicție prin măsuri socialiste: Prin asigurarea accesului la valoarea de 

întrebuințare a locuinței fără a avea neapărat acces la locuință ca valoare de schimb. Ceea ce înseamnă 

crearea unui regim locativ mixt, în care, în paralel, locuința poate să  fie distribuită pe baza unei chirii 

sociale conform unui model generalist (ce îi face îndreptățiți, de exemplu, pe toți cei care au venituri sub 

venitul mediu pe economie), dar ea poate să rămână și marfă (adică se poate vinde pe piață), dar din 

prețul ei trebuie să se excludă profitul ce este apropriat în capitalism de dezvoltator/ constructor/ bancă. 

Pentru reducerea costurilor construcției de locuințe (eliminarea  profitului) se pot reînființa companii de 

construcții de stat și bănci de investiții de stat. Excluderea posibilității ca locuința să devină obiect de 

investiție este necesară. La fel cum și separarea pieței de locuințe de piața financiară trebuie înfăptuită.  

 

(2) Contradicția între bani și valoarea socială a muncii 
 

Contradicția: Ruptura între valoarea produsă de munca socială și banii ca o reprezentare  materială a 

valorii, rezultă în aproprierea valorii sociale de interese private. 

Cum funcționează această contradicție în capitalism: Banii ca formă a puterii sociale, devin scop în sine: 

încetează să fie un simplu mijloc prin care se cumpără diverse produse, printre ele și locuință, pentru a 

satisface anumite nevoi. Banii devin posesiune, fiind baza capitalului fictiv speculativ, creând profit din 

vânzarea banilor sub formă de credit (imobiliar), crescând continuu dobânda până la generarea de crize 

sistemice datorită prăbușirii economiei bazate pe îndatorare. 

Cum se poate depăși această contradicție prin măsuri socialiste: Prin asigurarea ca valoarea socială a 

locuinței produse prin muncă să nu fie apropriată de persoane/companii pentru interese private. Prețul 

locuinței să reflecte costurile de producție, fără profit apropriat de producător/ vânzător. Trebuie să se 

elimine posibilitatea ca banii să devină un depozit a valorii monetare, precum și ca banii să se utilizeze cu 

scopul de a face mai mulți bani. Pentru asta este nevoie de reglementarea vânzării banilor sub formă de 

credit, sau a dobânzilor bancare, care reprezintă valoarea de schimb a banilor pe piață. 
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(3) Contradicția între proprietatea privată și statul capitalist 
 

Contradicția: Este contradicția dintre exercițiul liber al drepturilor privind proprietatea privată, și exercițiul 

puterii de stat ca putere colectivă. 

Cum funcționează această contradicție în capitalism: Statul susține capitalul prin politici fiscale, monetare, 

industriale, de locuire, etc; el externalizează controlul asupra banilor și creditelor către banca centrală, 

permițând acumularea avuției și puterii în câteva mâini; și asigură libera circulație a capitalului. Statul 

susține prin legislație și politici fiscale formarea și creșterea pieței de proprietăți ca un câmp al acumulării 

de capital. Statul respectă proprietatea privată asupra locuinței (prin principiul non-interferării și 

nereglementării) atât în cazul persoanelor fizice, cât și al celor juridice. Hegemonia unor state pe plan 

global se exercită ca a o putere economică și financiară (de exemplu hegemonia SUA, prin credite acordate 

altor state în dolari americani, prin rolul organizațiilor internaționale care oferă credite țărilor dependente, 

condiționate de reforme, printre altele în domeniul locuirii). De asemenea, și puterea Uniunii Europene 

este exercitată prin politicile financiare și economice sub egida Capital Market Union 

(https://www.consilium.europa.eu/en/policies/capital-markets-union/timeline-capital-markets-union/). 

Cum se poate depăși această contradicție prin măsuri socialiste: Prin socializarea controlului asupra 

mijloacelor de producție și asupra bunurilor comune, de exemplu a fondului locativ public, și 

democratizarea puterii de stat. Statul trebuie să producă, administreze și protejeze bunuri publice; să 

asigure și respecte controlul social asupra fondului de locuințe publice; să asigure proprietatea personală 

asupra locuinței în cazul persoanelor fizice; să elimine posibilitatea extragerii de profit din locuințe prin 

reglementarea proprietății personale asupra locuințelor, inclusiv a prețurilor la locuințe și a chiriilor. 

Trebuie să se asigure controlul public asupra organizațiilor internaționale, acestea să nu reprezinte 

interesele capitalului global.  Este nevoie de rebalansarea politicilor economice europene în favoarea 

lucrătorilor, locatarilor. Libera circulație transnațională a capitalului imobiliar trebuie eliminată sau cel 

puțin reglementată.  

 

(4) Contradicția între forța de muncă și capital 
 

Contradicția: Dacă capitalul plătește mai mult salariu forței de muncă, rămâne cu mai puțin profit. Dacă 

capitalul plătește mai puțin salariu forței de muncă rămâne cu mai mult profit, dar forța de muncă va avea 

mai puține resurse să consume și să se reproducă ca forță de muncă necesară în producție. Forța de 

muncă nu este exploatată doar în procesul muncii  sau al creării surplusului datorită nevoii de a-și vinde 

forța de muncă pentru că altfel nu poate trăi, ci și prin nevoia sa de locuire. 

Cum funcționează această contradicție în capitalism: Acumularea de capital se realizează prin deposedare 

la locul de muncă (plusvaloarea creată de lucrători se aproprie de proprietarul mijloacelor de producție); 

dar și în locuire, sector unde se extrage plusvaloarea din veniturile locatarilor de către dezvoltatori, 

proprietari care închiriază și bănci. Lucrătorii sunt lăsați pe seama lor în procesul prin care dobândesc 

https://www.consilium.europa.eu/en/policies/capital-markets-union/timeline-capital-markets-union/
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mijloace (de exemplu locuință) necesare reproducerii sociale. Lucrătorii devin supraîncărcați cu costurile  

locuirii dacă nici capitalul și nici statul nu le asigură locuințe și utilități la preț adecvat în funcție de 

veniturile lor. Acest lucru se întâmplă, pentru că locuința devine un domeniu din care se poate extrage 

profit (prin chirie privată, prin preț de piață care include profitul dezvoltatorului, prin dobânzi bancare la 

credite imobiliare, prin câștigurile fondurilor de investiții). Locatarii-lucrători contribuie la bugetul public și 

prin impozite pe proprietate, nu doar prin impozite pe venit și alte contribuții aferente statutului de 

cetățean angajat. 

Cum se poate depăși această contradicție prin măsuri socialiste: Prin eliminarea exploatării lucrătorului-

locatar la locul de muncă și prin locuire. Este nevoie de eliminarea posibilității acumulării de capital prin 

deposedare la locul de muncă și în locuire. Precum și de asigurarea controlului social asupra mijloacelor de 

producție; de crearea unui fond semnificativ de locuințe publice (cel puțin 30% din fondul locativ total); de 

asigurarea controlului social asupra fondului locativ prin reglementarea chiriilor private, reglementarea 

pieței de locuințe, reglementarea proprietăților multiple, astfel încât proprietarii de locuințe să nu mai 

poată extrage profit necuvenit din veniturile lucrătorilor pe seama locuirii.       

 

(5) Contradicția între producția și realizarea bunurilor 
 

Contradicția: Între producție și reproducere socială, cea din urmă necesitând cumpărarea de pe piață a 

bunurilor ce satisfac nevoi ale lucrătorilor.  

Cum funcționează această contradicție în capitalism: Valoarea produsă de forța de muncă în sine încă nu 

asigură profit pentru proprietarul mijloacelor de producție – pentru asta este nevoie și de realizarea 

plusvalorii, adică vânzarea produselor pe piață. Producția și realizarea pe piață sunt două momente ale 

circulației capitalului sau acumulării de capital. Muncitorii exploatați în procesul de producție (primind 

salarii mai mici decât valoarea produsă de ei), cumpără produsele create de ei (de exemplu locuința) la un 

suprapreț care include profiturile mai multor proprietari ai ciclurilor de producție și tranzacționare de 

mărfuri, astfel încât din veniturile lor sunt extrase câștiguri necuvenite în mai multe etape.    

Cum se poate depăși această contradicție prin măsuri socialiste: Prin reechilibrarea funcțiilor sociale și 

economice ale locuirii. Este nevoie ca producția (de locuințe) să urmărească satisfacerea nevoilor 

oamenilor și nu profitul proprietarilor mijloacelor de producție sau locuințelor. Realizarea produselor 

create prin muncă trebuie să însemne că produsele de pe piață răspund la nevoile populației de a folosi 

produsele ca valoare de întrebuințare. Valoarea de întrebuințare a produselor trebuie să devină motorul 

activității economice. Iar producția de spațiu pentru noi dezvoltări ale fondului locativ sau regenerarea 

urbană ce revalorifică terenuri depreciate, trebuie să susțină nevoile de locuire ale oamenilor, nu 

realizarea profitului prin vânzări și chirii speculative la suprapreț. 
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VI. Concluzie: ce e de făcut pentru o alternativă socialistă la capitalism prin 

locuire?   
 

Partea de concluzii a lucrării mele propune trei variante de sintetizare a ideilor privind contribuția 

economiei politice a locuirii la potențiala transformare a economiei politice capitaliste printr-o alternativă 

socialistă. Desigur, schimbarea regimului locativ nu are șanse de îzbândă dacă nu se întâmplă ca parte a 

schimbărilor și din alte sectoare economice și de politici. În plus, dat fiind modul în care capitalul financiar 

și imobiliar întrețese dezvoltarea imobiliară rezidențială din toate țările pe care capitalismul global le 

înglobează, transformările într-o țară au șansa să se realizeze dacă se petrec în paralel cu transformări 

transnaționale.  

Prima variantă de sinteză a ideilor pentru o viziune socialistă despre transformarea regimului locativ 

include câteva direcții generale și principii care ar trebui urmărite pentru ca această transformare să se 

întâmple. A doua variantă prezintă idei sintetice despre cum contribuie resetarea regimului locativ la 

formarea unei alternative socialiste la capitalism. Iar cea de a treia variantă schițează câteva propuneri mai 

concrete privind socializarea regimului locativ prin lărgirea și democratizarea sistemului de locuințe sociale 

publice.  

    

(1) Direcții de acțiune și principii pentru alternativa socialistă prin locuire 
 

În regimul locativ dominat de proprietatea privată asupra locuinței și de principiul acumulării de capital 

prin exploatarea nevoilor locative ale oamenilor, cererea de locuințe include și cererea pentru locuințe cu 

scopul de a face profit. În acest regim, statul susține producția privată a locuințelor private fără a 

reglementa acest sistem.  

De aceea, pentru a crea alternativă socialistă față de regimul locativ capitalist, este nevoie de urmărirea 

unor direcții generale, precum:   

1. Creșterea investițiilor publice în crearea unui fond semnificativ de locuințe sociale publice, creând 
în același timp locuri de muncă în sectorul construcțiilor și gestionării locuințelor și creșterea 
contribuției acestora la PIB. 

2. Crearea și creșterea fondului de locuințe publice ca un sector locativ liber de legea acumulării de 
capital ce funcționează ca alternativă la ordinea locativă bazată pe piața nereglementată. 

3. Oprirea escaladării cuplării sectorului imobiliar cu piața financiară (evitarea căii parcurse în această 
direcție în ultimii 20 de ani de țările capitaliste avansate) și decuplarea treptată a pieței locative de 
piața financiară. 

4. Evitarea rezidualizării sectorului locuințelor sociale publice, prin politici care promovează modelul 
generalist al accesului la aceste locuințe, având în vedere inegalitățile de venit și de avere existente. 
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5. Evitarea transformării societății actuale de homeownership într-o societate dominată de sistemul 
privat de închiriere, prin creșterea sectorului de închiriere socială-publică. 

6. Redefinirea cheltuirii banilor publici pentru interese publice ca un factor central al bunăstării și 
stabilității sociale, și nu ca un factor al împovărării statului de care cel din urmă trebuie să încerce 
să scape. 

Mai departe, pentru (re)dezvoltarea unui sistem de locuințe sociale publice, este nevoie de definirea 
unor principii în planificarea, finanțarea, producția, și distribuirea/ schimbul de locuințe, precum cele de 
mai jos : 

1. Elaborarea unui sistem de planificare a producției de locuințe care să răspundă nevoilor reale ale 
locuințelor sociale publice în diverse localități. 

2. Luarea înapoi a planificării urbane din mâinile actorilor privați și punerea sa în slujba intereselor 
publice. 

3. Reechilibrarea celor două preocupări ale politicii locative: răspunsul la nevoile de locuințe și 
asigurarea resurselor economice pentru dezvoltarea locuințelor.  

4. Înființarea unui sistem de finanțare a producției de locuințe care exclude principiul acumulării de 
profit din această finanțare. 

5. Crearea unui regim mixt de proprietate rezidențială caracterizat de paritatea între procentul de 
proprietate publică și cel de proprietate privată. 

6. Diversificarea statutului de locatar prin creșterea semnificativă a procentului de chiriași sociali 
publici.   

7. Socializarea pieței locative prin reglementări: număr de proprietăți, prețuri, chirii.     

8. Revenirea la o piață locativă mixtă cu un sector semnificativ de locuințe în care tranzacțiile de 
locuințe private sunt strict reglementate. 
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(2) Prin resetarea regimului locativ contribuim la formarea unei alternative socialiste la capitalism 

 

 

↓ 
 

• Socializarea politicii locuirii (statul produce locuințe sociale publice, se asigură controlul social asupra fondului locativ 
public, se reglementează piața de locuințe de către stat). 

• Regândirea relației între proprietatea de stat, proprietatea publică (produsă de stat, dar controlată de colective de locatari) 

și proprietatea personală. 

• Reducerea treptată a comodificării și financializării locuirii (până când există bani, asta nu înseamnă eliminarea totală a 

pieței și a locuinței ca marfă, ci eliminarea actorilor financiari de pe piața de locuințe, și producerea și menținerea unui 

fond locativ public care nu se poate înstrăina). 

• Extragerea producției și distribuției de locuințe din logica competiției pentru profit și punerea lor în slujba nevoilor locative 

ale forței de muncă. 

• Marea provocare: atribuții acordate statului în reglementarea producției și distribuirii/ tranzacționării de locuințe, dar și 

limitarea puterii sale absolute prin democratizare/ creșterea controlului social asupra întregului sector locativ. 
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(3) Socializarea regimului locativ prin lărgirea și democratizarea sistemului de locuințe sociale publice 

 

 

 
 

Măsuri pentru creșterea 

stocului de locuințe sociale 

publice : 

- Construcții noi 

- Transformarea unor clădiri 

vacante cu acest scop

- Exproprierea unor clădiri 

private conform unor reguli 

stabilite, fără a afecta 

proprietarii mici de locuințe

↓ ↓

Creșterea procentului 

de locuințe sociale 

publice din totalul 

stocului locativ până 

la 30-50%

Crearea unor 

mecanisme pentru 

practicarea 

controlului 

democratic asupra 

stocului de locuințe 

sociale publice: 

participarea 

chiriașilor publici/ 

sociali în luarea 

deciziilor politice 

privind acest stoc  

locativ și 

administrarea sa

Dezvoltarea unor programe și planuri de acțiuni naționale și locale 

multianuale pentru locuințe sociale publice 

+ 

Crearea structurilor instituționale responsabile cu planificarea, finanțarea, producția și distribuirea locuințelor 

sociale publice pe planuri locale cu suport de la stat

↓ ↓ ↓ ↓↓

Legi speciale care să asigure 

dreptul la locuință adecvată în 

mediu sănătos

Ratificarea tratatelor 

internaționale cu privire la 

locuirea adecvată și 

evacuările forțate

Asigurarea unor fonduri 

pentru producția de noi 

locuințe sociale publice din 

bugetele publice centrale și 

locale

+ 

Crearea unui fond special 

constituit din taxe plătite de 

dezvoltatori, investitori 

imobiliari și bănci care fac 

profit din producția și 

tranzacționarea de locuințe

Recunoașterea dreptului la locuire ca drept constituțional

Înființarea unor 

companii de construcții 

de stat pentru a 

exclude profitul din 

prețul locuințelor 

+ 

Crearea unor 

organizații publice în 

vederea administrării 

stocului locativ public                    

+  

Asigurarea de fonduri 

pentru mentenanța 

stocului locativ public



18 
 

Bibliografia citată 
 

Aalbers, Manuel and Brett Cristophers (2014) Centering housing in political economy, Housing, 

Theory and Society, 31 (4): 373-394  

Ball, Michael (1986) Housing analysis: Time for a theoretical refocus,  Housing Studies 1(3): 147-

165  

Berry, Michael (1979) Marxist approaches to the housing question, Univ. of Birmingham  

Castells, Manuel (1972) The urban question: a Marxist approach, The MIT Press   

Engels, Friedrich (1887) The housing question 

Harvey, David (2001) Globalization and the spatial fix, geographische revue (2): 23-30 

Harvey, David (2007) Neoliberalism as creative destruction, The Annals of the American 
Academy of Political and Social Science, Vol. 610, NAFTA and Beyond: Alternative Perspectives 
in the Study of Global Trade and Development, 22-44  

Harvey, David (2008) The right to the city, New Left Review, 53, Sept/ Oct  

Harvey, David (2014) Seventeen contradictions and the end of capitalism, Profile Books  

Hegedűs, József and Ivan Tosics (1982) Housing classes and housing policy: some changes in the 

Budapest housing market, conference paper at the Tenth World Congress of Sociology, Mexico 

City  

Lefebre, Henri (1968) The right to the city 

Rex, John Arderne (1968) „The sociology of a zone of transition,” in Pahk, R.E. editor, Readings 

in urban sociology, Pergamon Press 

Saunders, Peter (1984) Beyond housing classes: the sociological significance of private property 

rights in the means of consumption, IJURR, 8: 201-227 

Schwartz, Herman and Leonard Seabrooke (2008) Varieties of residential capitalism in the 

International Political economy: old welfare states and the new politics of housing, Comparative 

European Politics, 6: 237-261 

Schwartz, Herman and Leonard Seabrooke (2009) The politics of housing booms and busts, 

Palgrave Macmillan 

Szelényi, Iván (1972) Társadalmi struktúra és lakásrendszer, Budapest, Kandidátusi értekezés  

Vincze, Enikő (2022) Ordinea locativă mixtă în socialismul de stat din România, Critic Atac, 

decembrie  



19 
 

Vincze, Enikő (2022) The Mixed Housing Regime in Romanian State Socialism, Eszmélet Special 

Issue, edited by Attila Melegh „Money, Markets, Socialisms”, Eszmélet Foundation, Budapest, 

49-69 

 


