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Polityka mieszkaniowa - definicje

• Polityka mieszkaniowa to „ogólny kierunek i metody działania, stosowane
przez państwo lub inne podmioty publiczne, organizacje polityczne i społeczne
do osiągnięcia określonych celów w dziedzinie mieszkalnictwa i zaspokojenia
potrzeb mieszkaniowych. W takim sensie mówimy o różnych programach czy
systemach polityki mieszkaniowej, ustalających cele i środki takiego działania
w konkretnych okolicznościach” (Andrzejewski 1978).
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Instrumenty polityki mieszkaniowej
• Według kryterium kierunku oddziaływania instrumenty polityki mieszkaniowej można podzielić na instrumenty 

dotyczące strony popytowej oraz instrumenty dotyczące strony podażowej. 
– Zbiór instrumentów strony popytowej tworzą: 

a) podatki: podatek od nieruchomości, podatek od czynności cywilnoprawnych, 
b) opłaty: opłata za użytkowanie wieczyste, opłata sądowa, opłata notarialna, 
c) subsydia podmiotowe i/lub przedmiotowe na rzecz gospodarstw domowych, 
d) regulacje praw własności do nieruchomości, 
e) regulacje instytucji finansujących mieszkalnictwo. 

– Zbiór instrumentów strony popytowej tworzą: 
a) opłaty: opłata adiacencka, renta planistyczna, 
b) podatki: podatek od przychodu ze sprzedaży nieruchomości, podatek od dochodu z najmu, 
c) inwestycje rządowe lub/i władz lokalnych,
d) prywatyzacja zasobu mieszkaniowego Skarbu Państwa lub/i jednostek samorządu 

terytorialnego, 
e) subsydia podmiotowe i/lub przedmiotowe na rzecz firm sektora budowlanego, 
f) regulacje dotyczące finansowania firm sektora budownictwa mieszkaniowego, 
g) regulacje dotyczące zagospodarowania przestrzennego,
h) organizacja sektora budownictwa mieszkaniowego,
i) tworzenie i/lub regulacje instytucji umożliwiających lub wspierających zarządzanie sektorem 

budownictwa mieszkaniowego.



www.sgh.waw.pl

Klasyfikacja badań porównawczych dotyczących 
systemów mieszkaniowych
• Wyróżnia się trzy zasadnicze typologie modeli polityki mieszkaniowej:

– typologia G. Esping-Andersena zmodyfikowana przez J. Barlowa i S.
Duncana,

– typologia J. Kemeny,
– typologia J. Dolinga bazująca na typologii G. Ambrose.

• Liberalny model polityki mieszkaniowej
• Socjalistyczny model polityki mieszkaniowej
• Korporacyjny model polityki mieszkaniowej
• Azjatycki model polityki mieszkaniowej



Singapur jako przykład azjatyckiego 
modelu polityki mieszkaniowej 
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● Główne dane dot. Singapuru:
● 720 km kw. powierzchni, 
● 5,6 mln populacji
● gęstość zaludnienia 8929 os./km2

Motywacja i podstawowe informacje 

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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Tło historyczne – okres przed uzyskaniem 
niepodległości

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

1819 r. – Sir 
Stamford ustanawia 
wyspę brytyjską 
bazą morską

…

1942 r. – początek 
okupacji Japońskiej

1959 r. – pełna 
autonomia 
Singapuru

1927 r. ‐ założenie
Singapore 
Investment Trust

1946 r. – Singapur 
oddzielną kolonią 
brytyjską

1963 ‐ Singapur 
przystąpił do 
Federacji Malezji

1947 r. raport 
Komitetu ds. 
Mieszkalnictwa nt. 
sytuacji 
mieszkaniowej 1965 ‐ Singapur 

odłączył się od 
Federacji Malezji
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Polityka mieszkaniowa przed uzyskaniem 
niepodległości

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Źródło: Ministry of National Development (MND)

Ok. 250 000 żyło w starych sklepach w mieścieOk. 300 tys. osób mieszkało w slumsach
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1. Problemy gospodarcze (wysokie bezrobocie, brak wzrostu gospodarczego)
2. Złe warunki mieszkaniowe
3. Ograniczona podaż ziemi
4. Problemy z integracją społeczeństwa składającego się z imigrantów –
potrzeba integracji etnicznej
5. Ogólny niepokój społeczny

Główne problemy i ograniczenia Singapuru

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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Tło historyczne – okres po uzyskaniu niepodległości

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

1959 r. ‐ pierwsze 
wybory i rządy PAP, 
rządy Lee Kuan Yew

1955 r. ‐ założenie
funduszu
emerytalnego CPF 1991 r. ‐ rządy Goh

Chok Tong

1960 r. ‐
utworzenie 
HDB

2006 r.  ‐ rządy Lee 
Hsien Loong

1966 r. ‐ LAA

1968 r. –
możliwość 
wykorzystania 
środków CPF 
na cele 
mieszkaniowe

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
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● publiczna spółka odpowiedzialna za cały proces dostarczenia mieszkania
● początkowo HDB oferowało wyłącznie lokale na wynajem
● moment zwrotny: pożar w 1961 r. w dzielnicy Bukit Ho Swee

● do 1964 r. 16 tys. bezdomnych otrzymało mieszkania
● do 1965 r. wybudowali 54430 lokali, a do 1970 r. 120669
● 1964 r. wprowadzenie Home Ownership Scheme (HOS)
● oferta tanich kredytów
● programy dotacji do remontów zasobu
● programy mieszkaniowe dla gospodarstw o średnich dochodach i kadry kierowniczej
● coroczne dotacje rządowe pokrywają deficyt HDB

Housing and Development Board (HDB)

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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● 1826 r. – akty prawne dot. ziemi wprowadzone przez Anglię dot. handlu gruntami
● 1920 r. – rząd kolonialny uchwala rozporządzenie o nabywaniu gruntów
● 1961 r. – regulacje ułatwiające przejmowanie ziemi
● 1964 r. – wprowadzenie opłaty rozwojowej (development charge).
● 1966 r. (LAA) Land Acquisition Act – radykalna reforma ziemi

● zwiększone uprawnienia do przymusowego nabywania ziemi
● właściciele gruntów nie mogą sprzeciwić się tej decyzji
● umożliwiły rządowi nabywanie gruntów poniżej wartości rynkowej,
● ponad 90% ziemi w Singapurze stanowi obecnie własność państwa – udział

wzrastał stopniowo z 44% w 1960 i 76% w 1985. (Źródło: SLA)

Przejmowanie gruntów

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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● mieszkania są własnościowe w takim sensie, że mieszkańcy mają prawo do 
użytkowania mieszkań przez 99 lat 

● własność HDB różni się w wielu aspektach od własności prywatnej mieszkań
● odsetek mieszkających w lokalach wybudowanych przez państwo rósł: z 9% w 

1960 r. do 82% obecnie
● 95% z tych mieszkań jest własnościowa, a jedynie 5% to najem dla 

najuboższych (Public Rental Scheme)

Prawo własności do nieruchomości mieszkaniowych  
w Singapurze

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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Miasta satelity i rozwój rynku pracy

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

● budowa od podstaw miast-satelitów (obecnie jest ich 23)
● projektowanie miast łączono z planami rozwoju gospodarczego - zakłady otwierały

m.in Hewlett-Packard, Apple, Siemens czy Motorola
 Toa Payoh New Town o pow. 4,63 km kw. i

liczbie mieszkańców ‐ 117 tys. osób.
 1962 r. rozpoczęto przesiedlanie

dotychczasowych mieszkańców,
 1964 ‐ 1968 r. budowa miasteczka,
 przykładem ingerencji w rynek pracy było

sprowadzanie m.in. koncernu Philipsa,
który w 1971 r. otworzył fabrykę sprzętu
elektronicznego.
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HDB – programy dla zamożniejszych gospodarstw 
domowych

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

• HDB prowadziło programy mieszkaniowe dla gospodarstw o średnich dochodach
• pierwszy program wprowadzony między 1974 i 1982 r. przez Housing and

Urban Development Company (HUDC – URA i HDB)
• warunkiem zakwalifikowania się do HUDC były dochody na poziomie

4000$ w 1974 r., w HDB było to 1500$ w przypadku 5-pok. mieszkania
• w latach 1974 – 1982 HUDC sprzedał 2732 mieszkań
• w 1982 r. HUDC został wchłonięty przez HDB, i w 1982-1987 wybudował

5275 lokali
• 1979 r. - większe mieszkania dla kadry kierowniczej – Executive flats (część HOS)
• 1995 r. - program Executive Condominium (EC), hybrydowy typ domu

publiczno-prywatnego
• 2005 r. - Design, Build and Sell scheme (DBSS) w ramach którego odbywały się

przetargi na ziemie pod inwestycje mieszkaniowe realizowane przez
prywatnych deweloperów
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• wprowadzony w 2001 r.
• budowa windy, tam gdzie to możliwe,
• potrzebna zgoda 75% gospodarstw domowych obywateli Singapuru.

LUP Lift Upgrading Programme
Program modernizacji wind

• zastąpił MUP w sierpniu 2007 r.
• remonty w mieszkaniach, np.: wymiana rur kanalizacyjnych, odpryskiwania betonu i nieszczelności 
stropów, modernizacja dostaw elektryki w pełni finansowane przez rząd
• dodatkowe modernizacje, tj. wymiana drzwi, modernizacja toalet, łazienek, po dotowanych kosztach

Home Improvement Programme/
Program poprawy domu

• wprowadzony w 1993 r.,
• zapewnia kryte przejścia dla pieszych, elewacje budynków i nowe skrzynki na listy,
• w pełni finansowany przez państwo,
• w 2002 r. połączony z LUP jako IUP Plus.

UIP Interim Upgrading Programme and UIP Plus
Przejściowy Program modernizacji

• zastąpił IUP Plus w 2007 roku.
• koncentruje się na ulepszeniu bloków, które obejmują m.in. kafelki w holu windy, werandę, pomosty, 
boiska do piłki nożnej, kąciki fitness i ścieżki do biegania.
• potrzebna zgoda 75% gospodarstw domowych  obywateli Singapuru.

Neighbourhood Renewal Programme
Program odnowy sąsiedztwa

• wprowadzony w 1995 r. żeby odmłodzić i zintensyfikować rozwój starszych osiedli, do 2017 r. 73 działki 
przeszło przez ten program.

Selective En Bloc Redevelopment Scheme (SERS)
Selektywny program przebudowy en Bloc

• wprowadzony w 2007 r.
• nowy, kompleksowy plan odnowienia i dalszego rozwoju istniejących miast i osiedli HDB.Remaking Our Heartland

HDB – modernizacja zasobów
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● HDB służyło również jako pożyczkodawca hipoteczny
● - obecna kwota kredytu to 90% ceny nowego mieszkania, a maks. spłata to 25 lat

● środki z funduszu emerytalnego Central Provident Fund a cele mieszkaniowe
● - 1955 r. - założenie funduszu emerytalnego Central Provident Fund (CPF)
● - 1968 r. - uchwalono ustawę pozwalającą na wykorzystanie oszczędności z CPF

do zapłacenia wkładu własnego i rat za mieszkanie i podnoszącą wysokość
składki do CPF (pracownik - 20%, a pracodawca - 16%)

● w 1981 r. do programu wypłat CPF włączono mieszkania z sektora prywatnego
● HDB wprowadziło w 2003 r. politykę angażowania krajowych banków prywatnych do

udzielania kredytów hipotecznych HDB o oprocentowaniu rynkowym

Finansowanie mieszkań – HDB i CPF

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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Struktura instytucji zaangażowanych w 
finansowanie i dostarczanie mieszkań

Źródło: Sock‐Yong Phang, 2018.

Ziemia, Subsydia, Pożyczki

Państwo

HDB

CPF
Nabywanie papierów 
wartościowych

Wkład własny,
Raty

Wkład własny,
Raty

Banki 
komercyjne

Public 
housing

Rynek wtórny

Subsydia CPF,
Kredyty (2,6%)

Składki

BtO
mieszkania

Pracownicy / 
Gospodarstwa 
domowe

Kredyty 
mieszkaniowe
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● do 1971 r. – był zakaz transakcji HDB
● 1971 r. – wprowadzono minimalny okres mieszkania (MOP)
● 1971-79 r. – wprowadzono okres wykluczenia
● 1979 r. – opłaty odsprzedażowe
● lata 80’/90’ - następowała stopniowa deregulacja

● - HDB zaoferowała pożyczki dla nabywców z rynku wtórnego HDB
mieszkań

● od 2003 r. HDB zaczęła deregulować zasady dot. podnajmu swoich
mieszkań

● obecni właściciele mieszkań mogą sprzedawać swoje mieszkania na
wolnym rynku uprawnionemu nabywcy z zachowaniem MOP

Wtórny rynek HDB w Singapurze

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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● „sprzedaż gruntów rządowych” (od 1967 Sales of Sites a potem Government Land Sale)
● państwo łączyło/odzyskiwało grunty, budowało infrastrukturę, zapewniało wytyczne dot. planowania

urbanistycznego oraz uwolniło grunt na sprzedaż prywatnym deweloperom
● 99-letnie umowy najmu pod komercyjne, hotelowe i prywatne budownictwo mieszkaniowe, umowy

najmu terenów przemysłowych trwają 60 lat lub krócej
● sprzedaż odbywa się w formie przetargu publicznego
● wpływy ze sprzedaży gruntów nie stanowią dochodów operacyjnych rządu, lecz zasilają rezerwy

rządowe

Jak funkcjonuje prywatny rynek 
nieruchomości?

Polityka mieszkaniowa w Singapurze
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Ceny mieszkań w Singapurze (1975-2017)

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Źródło: Strona internetowa rządu Singapuru Źródło: Sock‐Yong Phang, 2018.
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Wskaźniki makroostrożnościowe – lata 2010-2013

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Data Regulacja
II.2010 stamp duty sprzedawcy przy sprzedaży do roku od kupna, LTV zmniejszono z 90% - 80% (oprócz pożyczek HDB).

VIII.2010 stamp duty sprzedawcy przy sprzedaży do 3 lat od kupna, LTV dla pożyczkobiorcy z długiem mieszkaniowym obniżono z 80% do 70%.
Wkład własny podwyższony do 10% z 5%.

I.2011 stamp duty sprzedawcy przy sprzedaży do 4 lat, opłata wyniosła 16%, (1 rok) 12% (2), 8% (3), 4% (4), LTV dla pożyczkobiorcy z
długiem mieszkaniowym obniżono z 70% do 60%.

XII.2011 dodatkowe stamp duty dla kupującego. Obywatele kupujący trzecie i kolejne mieszkanie płacą 3%, a PR - drugie i kolejne 3%,
zagraniczni -1 i kolejne 10%. 

X.2012 
okres spłaty kredytu mieszkaniowego dla nowych nieruchomości to 35 lat. Dla pożyczkobiorcy, gdzie okres spłaty > 30 lat lub spłata
będzie w wieku emerytalnym LTV zmniejszone do 60%. LTV wynosi 40% dla osób mających kredyty mieszkaniowe, gdzie okres spłaty
> 30 lat a spłata przypada na wiek emerytalny.

I.2013

zmiana stamp duty kupującego, obywatele kupujący 2 nieruchomość 7%, a 3 i kolejną 10%, PR kupujący pierwszą 5%, 2 i kolejne
10%, a obcokrajowcy za 1 i kolejne 15%.Wskaźnik LTV został obniżony do 50% i 40% dla kredytobiorców ubiegających się
odpowiednio o drugi i trzeci lub kolejny kredyt mieszkaniowy, jeśli okres kredytowania nie przekracza 30 lat lub nie przekracza wieku
emerytalnego kredytobiorcy 65 lat. W przypadkach, w których okres kredytowania przekracza 30 lat lub przekracza wiek emerytalny
kredytobiorców wynoszący 65 lat, w przypadku kredytobiorców ubiegających się o odpowiednio drugi i trzeci lub kolejne kredyty
mieszkaniowe stosuje się wskaźnik LTV wynoszący 30% i 20%. Podwyższono również minimalny wkład do 25% z 10% dla nabywców
zaciągających drugi lub kolejny kredyt mieszkaniowy.

VI.2013 wprowadzono wskaźnik całkowitej obsługi zadłużenia (TDSR) - 60%. Redukcja wartości wszystkich dochodów zmiennych (premii) i
dochodów z najmu o co najmniej 30%.

VIII.2013 nowi PR muszą czekać trzy lata, zanim będą mogli kupić mieszkania HDB na rynku wtórnym. Maksymalny okres obowiązywania
kredytów mieszkaniowych HDB został skrócony z 30 do 25 lat. Limit TDSR został obniżony z 35% do 30%. 

XII.2013 
opłata przy transakcji nabywców EC od dewelopera. Wskaźnik obsługi kredytów hipotecznych na mieszkania udzielone przez
instytucje finansowe na lokale EC został ograniczony do 30% miesięcznego dochodu brutto kredytobiorcy.
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Planowanie przestrzenne

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

● 1947 r. – brytyjski parlament uchwalił ustawę o planowaniu miast i wsi, Plan Generalny
● 1958 r. – zatwierdzenie Planu Generalnego 
● 1959 r. – ustawa o planowaniu przestrzennym
● lata 70’ i 80’ – Singapur działał zgodnie dwoma planami zagospodarowania terenu: plan 

generalny, plan koncepcyjny
● 1993-1998 r. – stworzono 55 szczegółowe plany rozwoju (DGP) 
● obecnie:

● - przepisy dot. użytkowania gruntów w Singapurze nie podlegają władzom lokalnym
● - trzy poziomy planowania: plan długoterminowy (koncepcyjny, co 10 lat), plan generalny 

(co 5 lat) i plany szczegółowe
● - w 2000 r., zwiększono limity wysokości kondygnacji dla mieszkań i osiedli 

mieszkaniowych
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Przykłady innych działań państwa – integracja 
etniczna

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

● - 1969 r. – HDB zezwoliła na niekontrolowane mieszanie różnych ras na nowych 
osiedlach

● - 1989 r. – rząd zaczął zapobiegawczo wdrożyć Politykę Integracji Etnicznej (EIP) –
kontyngenty

● - 2014 r. – regulacje etniczne na rynku czynszowym

Populacja 
w 2016 (%)

Limity 
sąsiedztwa 
 HDB (%)

Limity 
budynku 
HDB (%)

Chińczycy 74,3 84 87
Malaje 13,4 22 25
Hindusi i inni 12,3 12 15
Stali rezydenci ‐ właściciele HDB 5 8
Pozostali 8 11

Źródło: Sock‐Yong Phang, 2018.
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Przykłady innych działań państwa -
rekultywacja

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Semakau

Problem
•ograniczona podaż 
gruntów

Rozwiązanie
• rekultywacji wybrzeża

Efekty
•powierzchnia lądu wzrosła z 580 km2 w 1960 r. do 
ok. 720 km2 w 2017 r.
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● Singapur stanowi przykład azjatyckiego modelu mieszkaniowego, gdzie połączone są instrumenty
państwowe i prywatne. Zastosowanie takiego systemu zostało wymuszone przede wszystkim
czynnikami geograficznymi oraz doświadczeniami płynącymi z historii.

● Analizując kraje azjatyckie pod względem polityki mieszkaniowej zauważyć można specyficzne
połączenie instrumentów państwowych i prywatnych.

● Państwo jest odpowiedzialne za poziom rozwoju mieszkalnictwa – m.in. organizuje środki finansowe,
udostępnia działki budowlane, ustala plany zagospodarowania przestrzennego. Etap budowy i
konsumpcji podlega już zasadom rynkowym.

● Z doświadczeń Singapuru można zaczerpnąć, przede wszystkim umiejętności planowania
długookresowego, identyfikowania problemów i szybkiego wprowadzania środków zaradczych.

Konkluzje

Polityka mieszkaniowa w Singapurze



Dziękuję za uwagę
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● Dotacja mieszkaniowa CPF (PHG) / CPF Proximity Housing Grant (PHG)
● Dotacja mieszkaniowa CPF dla rodziny / CPF Housing Grant for Family
● Dotacje mieszkaniowe CPF dla EC / CPF Housing Grants for Executive Condominiums:
● Dotacja mieszkaniowa CPF dla osób samotnych / CPF Housing Grant for Singles
● Dodatkowa dotacja mieszkaniowa CPF (AHG) / Additional CPF Housing Grant (AHG)
● Specjalna dotacja mieszkaniowa CPF (SHG) / Special CPF Housing Grant (SHG)
● Dotacja mieszkaniowa w ramach programu Step-up CPF / Step-up CPF Housing Grant
● Program mieszkaniowy Fresh Start / Fresh Start Housing Scheme

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Granty CPF



www.sgh.waw.pl

31Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Statystyki

Źródło: World Bank, 2021

PKB per capita, constant 2010 US$ Mediana wynagrodzenia ($S)

Źródło Singapurskie Ministerstwo Pracy, 2021
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Zasób mieszkań

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Źródło: Sock‐Yong Phang, 2018.
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Przystępność cenowa mieszkań

Polityka mieszkaniowa w Singapurze

Źródło:  Bertaud, 2019
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Źródło: Urząd Statystyczny w Singapurze, 2021.

Średnia wielkość gospodarstw domowych vs. rodzaj mieszkania 
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