
 
         
 
 SPOWOLNIENIE UDERZA W NAJDRO�SZE ULICE HANDLOWE �WIATA 
 

• Nowojorska Pi�ta Aleja najdro�sz� ulic� handlow� na �wiecie 
• Paryskie Pola Elizejskie najdro�sz� europejsk� ulic� handlow� 
• Causeway Bay w Hong Kongu najdro�sz� lokalizacj� w rejonie Azji i Pacyfiku 

 
Ponad połowa z najbardziej presti�owych ulic handlowych na �wiecie odczuła skutki globalnego kryzysu. 
Spadki czynszów za najlepsze powierzchnie zaobserwowano w 54% z 274 lokalizacji obj�tych badaniem 
firmy doradczej na rynku nieruchomo�ci, Cushman & Wakefield. Wyniki corocznego raportu „Główne ulice 
handlowe na �wiecie” (Main Streets Across the World) pokazuj�, �e jest to najwi�kszy globalny spadek 
czynszów za powierzchnie handlowe w całej 24-letniej historii bada�. Jedynie 18% z analizowanych 
lokalizacji odnotowało wzrost czynszów. 
 
Dane przedstawione w raporcie „Główne ulice handlowe na �wiecie” s� barometrem odporno�ci sektora 
powierzchni handlowych oraz atrakcyjno�ci ulic handlowych w 60 krajach. Wi�kszo�� z dziesi�ciu 
najdro�szych ulic �wiata wykazała spadki czynszów za najlepsze powierzchnie b�d� utrzymała obecny 
poziom, co spowodowane było ograniczeniem planów ekspansji przez handlowców. Nowojorska Pi�ta Aleja, 
gdzie najemcy musz� si�  liczy� z czynszami w wysoko�ci 1.700 dolarów ameryka�skich za stop� 
kwadratow� rocznie (13.027 EUR/mkw./rok), co stanowi spadek o 8,1% w stosunku do 2008 r., pozostaje 
najdro�sz� ulic� �wiata, niezmiennie od o�miu lat. Dzielnica Causeway Bay w Hong Kongu oraz Pola 
Elizejskie w Pary�u zachowały odpowiednio drugie i trzecie miejsce w rankingu. 
 
Najwi�kszy skok w rankingu (z 12 na 9 miejsce, przy wzro�cie czynszów o 7,1%) jest udziałem ulicy 
Kaufingerstrasse w Monachium, w Niemczech. Ulica Grafton Street w Dublinie, w Irlandii z kolei odnotowała 
najwi�kszy spadek w pierwszej dziesi�tce, przesuwaj�c si� z pi�tej na ósm� pozycj�, ze spadkiem czynszów 
na poziomie 22,5%. W zeszłym roku po raz pierwszy awansowała do pierwszej pi�tki. 
 
Dziesi�� najdro�szych ulic handlowych �wiata 2009 
Pozycja 
2009 

Pozycja 
2008 

Kraj Miasto Ulica US$/stopa 
kwadr./rok 

�/mkw./rok Zmiana 
w % 

1 1 USA Nowy Jork Pi�ta Aleja 1.700 13.027 -8,1 
2 2 Chiny Hong Kong Causeway Bay 1.525 11.687 -15,1 
3 3 Francja Pary� Pola Elizejskie 1.009 7.732 0 
4 4 Włochy Mediolan Via 

Montenapoleone 
887 6.800 1,5 

5 7 Japonia Tokio Ginza 776 5.950 0 
6 6 Wlk. 

Brytania 
Londyn New Bond Street 768 5.885  6,9 

7 8 Szwajcaria Zurych Bahnhofstrasse 685  5.246  0 
8 5 Irlandia Dublin Grafton Street 568  4.356  -22,5 
9 12 Niemcy Monachium Kaufingerstrasse 470  3.600  7,1 
10 9 Australia Sydney Pitt Street Mall 448  3.436  -3.2 
 
W uj�ciu globalnym najwi�kszy wzrost czynszów zaobserwowano w Sao Paulo, w Brazylii. Przy Alameda 
Lorena oraz Iguatemi czynsze wzrosły odpowiednio 111% oraz 79,3%. W regionie Azji Pacyfiku - w New 
Delhi, w Indiach ulica Basant Lok odnotowała najwi�kszy wzrost na poziomie 79,1%, w Europie natomiast 
czynsze przy  ulicy Rue St Catherine w Bordeaux, we Francji zwi�kszyły si� o 17,6%. 
 
W uj�ciu globalnym najwi�ksze spadki czynszów odnotowano przy ulicy Colaba Causeway w Mumbaju 
(63,5%).  W rejonie obu Ameryk - w Rio de Janeiro czynsze przy Sao Conrado Fashion Mall obni�yły si� o 
53,4%, a w Europie, w Bukareszcie przy Calea Victoriei o 48,1%. 
 
John Strachan, szef Globalnego Działu Powierzchni Handlowych firmy Cushman & Wakefield, powiedział: 
„Ostatnie dwana�cie miesi�cy były jednym z najtrudniejszych okresów dla sektora powierzchni handlowych - 
na wielu rynkach wydatki konsumpcyjne wyra�nie si� zmniejszały, sprzeda� słabła. W poprzednich 
dwunastu miesi�cach globalne rynki powierzchni handlowych zdawały si� odporne, jednak ostatnio mo�na 
było ju� zauwa�y� pełne skutki kryzysu. Dobr� wiadomo�ci� jest jednak to, �e najgorsze mamy 
zdecydowanie za sob�. Wiele głównych rynków weszło w faz� o�ywienia. W Niemczech, w kraju o jednej z 
najsilniejszych gospodarek,   ogłoszono oficjalne zako�czenie recesji. Bez w�tpienia przyszły rok mo�e si� 



jeszcze okaza� skomplikowany dla niektórych rynków, jednak oczekuje si�, �e coraz wi�ksza ich liczba 
powróci na �cie�k� rozwoju”. 
 
Nowojorska Pi�ta Aleja, gdzie najemcy musz� liczy� si� z czynszami w wysoko�ci 1.700 dolarów 
ameryka�skich za stop� kwadratow� rocznie (13.027 EUR/mkw./rok), pozostaje najdro�sz� ulic� �wiata.  
 
Gene Spiegelman, wiceprezes wykonawczy firmy Cushman & Wakefield w Nowym Jorku, powiedział: „Pi�ta 
Aleja nadal jest gwarantem znacznych zysków i wysokiej pozycji marki na rynku dla handlowców 
posiadaj�cych tu swoje sklepy. Ograniczona poda� powierzchni w najlepszych lokalizacjach w poł�czeniu z 
niesłabn�cym popytem ograniczyła presj� na warto�ci czynszów przy Pi�tej Alei. Odporno�� na skutki 
kryzysu mo�na równie� tłumaczy� tym, �e Piata Aleja pozostaje niezmiennie najbardziej atrakcyjn� 
lokalizacj�  zarówno dla marek luksusowych, jak i z górnego segmentu i potrafi� one zgodnie ze sob� 
koegzystowa� w tym niezwykle wyrazistym i wymagaj�cym �rodowisku handlowym. Bior�c pod uwag�, jak 
gł�boki wpływ na sektor nieruchomo�ci handlowych wywarło spowolnienie gospodarki �wiatowej, mo�na 
powiedzie�, �e handlowa dzielnica  Manhatanu, a w szczególno�ci Pi�ta Aleja, na tle całego �rodowiska 
handlowego wyszła z kryzysu raczej obronn� r�k�”. 
 
Najwi�kszy skok w rankingu (z 12 na 9 miejsce, przy wzro�cie czynszów o 7,1%) jest udziałem ulicy 
Kaufingerstrasse w Monachium, w Niemczech. 
  
Inga Schwarz, szef Działu Bada� firmy Cushman & Wakefield w Niemczech, powiedziała: „Niemcy s� 
jednym z najwi�kszych i najbardziej stabilnych rynków handlowych w Europie, co sprawia, �e 
zainteresowanie krajowych i mi�dzynarodowych handlowców najwi�kszymi miastami kraju nie słabnie. 
Chocia� gospodarka dotkliwie odczuła skutki spowolnienia, wydatki konsumpcyjne utrzymywały si� na 
zadziwiaj�co dobrym poziomie, a od pocz�tku wiosny mo�emy juz mówi� o poprawie nastrojów 
konsumenckich. Dzi�ki stosunkowo silnemu popytowi oraz ograniczeniu poda�y w najlepszych lokalizacjach 
czynsze pozostaj� stabilne i oczekuje si�, �e tendencja ta utrzyma si� w nadchodz�cych miesi�cach. 
Monachium, dzi�ki trwaj�cej dobrej koniunkturze oraz du�ej liczbie mieszka�ców o wysokich dochodach, 
wci�� znajduje si� na pierwszym miejscu w planach ekspansji  mi�dzynarodowych marek na rynek 
niemiecki, co tłumaczy wzrost czynszów w ostatnich dwunastu miesi�cach”. 
 
W uj�ciu globalnym najwi�kszy wzrost czynszów zaobserwowano w Sao Paulo, w Brazylii. Przy ulicach 
Alameda Lorena oraz Iguatemi czynsze wzrosły odpowiednio 111% oraz 79,3%.  
 
Milena Morales, kierownik ds. usług badawczych firmy Cushman & Wakefield w Ameryce Południowej, 
powiedziała: „Pomimo globalnego kryzysu finansowego dane urz�du statystycznego w Brazylii, IBGE, 
pokazuj�, �e sprzeda� detaliczna w kraju wzrosła o 4,4% w pierwszych pi�ciu miesi�cach roku (w 2008 r. o 
9,1%). Obni�enie przez rz�d podatków przyczyniło si� do pobudzenia wydatków konsumpcyjnych, dzi�ki 
czemu omin�ło nas zjawisko upadania i masowego zamykania sklepów. W efekcie czynsze stale rosn�, 
głównie w São Paulo w dzielnicy Jardins, na takich ulicach jak Al. Lorena oraz Haddock Lobo, dok�d swoj� 
działalno�� przeniosły sklepy zlokalizowane wcze�niej przy Estados Unidos. Ro�nie równie� 
zainteresowanie w�ród konsumentów markami luksusowymi oraz centrami handlowymi wy�szej jako�ci, 
takimi jak Shopping Iguatemi, które dzi�ki wprowadzeniu do swojej oferty usług rozrywkowych oraz poprawie 
bezpiecze�stwa dodatkowo podniosło atrakcyjno�� centrum”. 
 
Anthea To, analityk ds. powierzchni handlowych firmy Cushman & Wakefield, powiedziała: „Globalny rynek 
nieruchomo�ci handlowych charakteryzuje si� obecnie wi�ksz� stabilno�ci� i spodziewany jest wkrótce 
niewielki wzrost aktywno�ci.  Chocia� wci�� brakuje lokali w najlepszych lokalizacjach, a popyt ze strony 
najemców na powierzchnie tego typu wyra�nie si� poprawia, to na drugorz�dnych ulicach oczekuje si� 
dalszej spadkowej korekty czynszów, spowodowanej rosn�cym zainteresowaniem handlowców najlepszymi 
lokalizacjami i ograniczaniem działalno�ci w mniej dochodowych rejonach. Przewiduje si� tak�e, �e popyt ze 
strony najemcy pozostanie nadal wybiórczy, w zwi�zku z czym w krótkim okresie nie nale�y si� spodziewa� 
powrotu tendencji wzrostowej czynszów, przynajmniej do czasu a� o�ywienie obejmie swoim zasi�giem 
szersze rejony globalnej gospodarki oraz rynek pracy”. 
 
Najdro�sza ulica w Polsce - Nowy 	wiat w Warszawie - zaj�ła 38. miejsce w rankingu 60 najdro�szych ulic 
handlowych na �wiecie (37 pozycja w 2008 r.) z rocznym czynszem 1008 EUR/mkw. (wzrost czynszów o 
2,4%). 
Inne główne ulice handlowe w Polsce, z czynszami za najlepsze lokalizacje, to: 

• Gdynia – ul. 	wi�toja�ska – roczny czynsz 432 EUR/mkw. (spadek czynszów o 10%) 
• Katowice – ul. 3 Maja – roczny czynsz 780 EUR/mkw. (0%) 
• Kraków – ul. Floria�ska – roczny czynsz 924 EUR/mkw. (wzrost czynszów o 2,7%, najwi�kszy w 

kraju) 
• Łód� – ul. Piotrkowska – roczny czynsz 360 EUR/mkw. (spadek czynszów o 11,8%) 
• Pozna� – ul. Półwiejska – roczny czynsz 696 EUR/mkw. (spadek czynszów o 3,3%) 



• Szczecin – Al. Niepodległo�ci – roczny czynsz 444 EUR/mkw. (spadek czynszów o 11,9%) 
• Warszawa – ul. Chmielna – roczny czynsz 984 EUR/mkw. (spadek czynszów o 3,5%) 
• Warszawa – ul. Marszałkowska – roczny czynsz 756 EUR/mkw. (0%) 
• Warszawa – Al. Jerozolimskie – roczny czynsz 600 EUR/mkw. (0%) 
• Wrocław – ul. 	widnicka – roczny czynsz 624 EUR/mkw. (spadek czynszów o 5,5%) 

 
Katarzyna Michnikowska, Starszy Analityk w polskim biurze Cushman & Wakefield, powiedziała: „Globalny 
kryzys finansowy weryfikuje potencjał rozwoju głównych ulic handlowych w Polsce, które dostosowuj� swoj� 
ofert� do oczekiwa� i potrzeb konsumentów. Lekki trend spadkowy w zakresie czynszów spowodowany jest 
zmianami profilu działalno�ci sklepów, wzrostem znaczenia gastronomii oraz spadkiem popytu ze strony 
sektora usług finansowych. Niedobór powierzchni handlowej w poł�czeniu z intensywnym ruchem pieszym 
sprawia, �e zainteresowanie najemców i deweloperów tymi lokalizacjami nie słabnie, co przyczynia si� do 
niskiego poziomu pustostanów, utrzymaniu silnego popytu i stosunkowo stabilnych czynszów. Czynnikiem 
podnosz�cym atrakcyjno�� głównych ulic handlowych s� równie� projekty rewitalizacji przestrzeni 
miejskiej systematycznie wdra�ane we wszystkich wi�kszych aglomeracjach”. 
 
 
Nota dla Wydawcy:  
Cushman & Wakefield jest wiod�c� na �wiecie firm� �wiadcz�c� usługi doradcze na rynku nieruchomo�ci. 
Powstała w 1917 r. i obecnie zatrudnia ponad 15.000 pracowników w 230 biurach w 58 krajach. Firma 
reprezentuje wielu klientów, od niedu�ych organizacji po korporacje umieszczane w rankingu „Fortune 500”. 
Cushman & Wakefield oferuje pełen zakres usług w czterech głównych obszarach: Obsługa Transakcji 
(reprezentowanie najemców i wynajmuj�cych na rynku powierzchni biurowych, przemysłowych i 
handlowych), Rynki Kapitałowe (sprzeda� nieruchomo�ci, zarz�dzanie inwestycyjne nieruchomo�ciami, 
bankowo�� inwestycyjna i wycena, finansowanie dłu�ne i kapitałowe), Rozwi�zania dla Klienta 
(zintegrowane strategie w zakresie nieruchomo�ci i zwi�zane z tym usługi na rzecz du�ych korporacji i 
wła�cicieli nieruchomo�ci) oraz Usługi Doradcze (doradztwo w zakresie prowadzenia działalno�ci i 
nieruchomo�ci). Cushman & Wakefield jest uznanym liderem w dziedzinie bada� �wiatowego rynku 
nieruchomo�ci, publikuje szereg raportów, które dost�pne s� w cz��ci Knowledge Center na stronie 
www.cushmanwakefield.com 
 
Wi�cej informacji na temat rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych na stronie www.industrial.pl. 
Informacje dotycz�ce nieruchomo�ci biurowych znajduj� si� w serwisie www.cwoffice.pl.  
 
 


