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КОВИД-19 СИТУАЦИЈА

Малопродажниот пазар во Скопје влезе

во 2020 година на солидна база, имајќи

ги во предвид силните градежни

активности и високата побарувачка од

разни брендови. Сепак, трговските

центри во Скопје беа затворени 2

месеци поради ситуацијата со КОВИД-

19 и пазарот беше принуден своите

активности да ги насочи кон онлајн

продажби. Главните улични локации

исто беа на удар, многу закупци

претрпеа загуби во периодот на

карантин и беа принудени да ги

напуштат своите простории. Иако

повеќето градилишта продолжија со

работа, одредени проекти ќе претрпат

задоцнување во однос на периодот

кога се очекување да бидат завршени.

ПОНУДА

Во 2020 понудата на модерен

малопродажен простор останува

непроменета односно 95,000 м2.

Анализирајќи по население, понудата

изнесува 187 м2 на 1,000 жители.

Просекот на главните градови во

Југоисточна Европа изнесува 500 м2 на

1,000 жители, што го прави Скопје

помалку развиен, но до крајот на 2021

година се очекуваат три нови трговски

центри во Скопје, со што бројката ќе се

искачи на 130,000 м2.

ПОБАРУВАЊЕ

Тековните предизвици со

побарувањето ќе забрза некои нови

трендови на пазарот. Се очекува

потрошувачите да ги променат

нивните куповни навики и да прифатат

е-трговија и достава до нивните

домови, додека тоа ќе ги примора

играчите на пазарот да се адаптираат

на новите потрошувачки навики и да

имплементираат нови концепти и

бизнис модели.

Добар знак за побарувачката се новите

брендови кои ќе влезат на пазарот

наскоро. Имено, полската компанија

LPP, која ги поседува брендовите

Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay,

најави дека ќе ги отвори своите први

продавници во Skopje East Gate.

Неколку брендови исто ги заменија

своите улични локации за трговски

центри, што покажува силен интерес за

новите модерни трендови на пазарот.

НИВО НА ЗАКУПНИНА

Закупнините во трговските центри се

движат од 12-40 EUR по м2, зависно од

големината и позицијата. Сепак, по

комплетирање на новите проекти се

очекува тренд на постепено

намалување, особено во помалку

атрактивните формати во 2021.

Бидејќи Скопје има ограничен број на

модерни трговски центри, главните

улични локации остануваат важен дел

од понудата и малопродажниот пазар.

Закупнините на уличните локации

останаа стабилни и се движат од 15-30

EUR по м2 зависно од локацијата,

големината и форматот.

Skopje East Gate 57,000 м2 GLA
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Табела 1 – Проекти во изградба

ЦБС ИНТЕРНАЦИОНАЛ

ЦБС Интернационал ДООЕЛ

Бул. Партизански Одреди бр.15А/1-9

1000 Skopje, Macedonia

+389 23 222 785

office@cbsint.mk

За да дознаете повеќе за 

истражувањата на ЦБС Интернационал 

или да добиете пристап до други 

Истражувања, ве молам посетете ја 

нашата веб страна www.cbsint.mk

Локација Проект Инвеститор Heto (м2) Статус

Скопје, 
Аеродром

Sky City Mall Cevahir Holding 25,000 Во изградба

Скопје, 
Центар

Diamond of Skopje Limak Holding 47,000 Во изградба

Скопје,
Автокоманда

Skopje East Gate Balfin Group 57,000 Во изградба
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