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Скопје, Канцелариски простор, H2 2020



КОРОНАВИРУС ОСВРТ

Пазарот на канцелариски простор во
Скопје ја започна 2020 година на
цврсти темели, имајќи во предвид дека
неколку години по ред се заснова на
стабилна побарувачка и изградба како
и солидна општа пазарна состојба. Како
и да е, пазарот на канцелариски
простори е очигледно изложен на
моменталната ситуација, со тоа што
краткорочната побарувачка е во благо
опаѓање, додека нивото на закупнини
во некои канцелариски згради е
намалено споредбено со состојбата
пред корона периодот.

ПОНУДА

Кон крајот на 2020 година, вкупната
понуда на А-класа и Б-класа
канцелариски простори во Скопје
останува на исто ниво, со вкупно
264,000 м2, бруто изградена површина,
од кои 70% се рентабилна површина,
односно 181,000 м2, а 30% се наменети
за сопствена потреба, односно 83,000
м2. Во текот на 2020 година, изградени
се две А-класа деловни згради во
центарот на Скопј од поголем размер,
Enterprise Business Center, и Nastel
Business Center, со вкупно повеќе од
20,000 м2 бруто изградена површина.
Дополнително, на пазарот една помала
Б-класа канцелариска зграда е
изградена, со површина од 1,200 м2. Се
вкупно, се бележи изградба од нови
21,000 м2 бруто изградена површина
на модерен канцелариски простор.

ПОБАРУВАЧКА

КОВИД-19 ситуацијата го забрза
трендот на хоум-офис работењето и
побарувачката на флексибилни
работни простори е во пораст.
Несомнена е појавата на одредена
стапка на опаѓање во побарувачката од
закупци која варира од сектор во
сектор. ИТ индустријата и банките
најчесто практикуваат работа од
далечина, па некои компании ја
согледаа можноста за рационализација
на канцелариските простори и
намалување на оперативни трошоци.
Намалувањето на побарувачка за
канцелариски простори е очекувано да
продолжи во престојниот период,
бидејќи некои компании ќе ги
пролонгирааат своите активности во
полето на експанзија или релокација на
постоечки канцеларии.

СЛОБОДЕН ПРОСТОР

Имајќи го на ум порастот на
канцелариски простори во Скопје
изминатиот период, како и пониската
абсорпција на нов простор во 2020
предизвикана од моменталната
ситуација, вкупната стапка на слободен
простор на пазарот продолжува да
расте и во втората половина на
годината, која изразена во бројки
изнесува 15% на крајот на 2020 година.

ЗАКУПНИНИ

Моментално во А-класа на деловните
згради во Скопје бараната цена за
закуп се движи помеѓу 10-14 ЕУР за м2
месечно, додека просечните закупнини
во Б-класа деловни згради изнесува 7-
10 ЕУР за м2 месечно. Поради намалена
побарувачка во 2020 предизвикана од
КОВИД-19, забележано е намалување
на закупнините од 10-15% особено во
постарите Б-класа шеми од понизок
квалитет, на помалку атрактивни
локации.
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Локација Проект Инвеститор
Hето
(м2) 

Статус

Скопје, Центар Diamond of Skopje Лимак Инвест 9,800 Во изградба

Скопје, Центар
Enterprise, 
втора фаза 

Елан Пропертис 4,000 Во изградба

Скопје, Центар
KAM Business 
Complex

Камфуд ДОО 4,000 Во изградба

Скопје, Автокоманда Skopje East Gate Балфин Гроуп 66,000 Во план
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