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Скопје малопродажен простор, H1 2021ПОНУДА

Од 2013 год. во Скопје нема изградено нови

модерни трговски центри, освен Поинт

Центар ритеил парк, кој беше изграден во

2019 год. Со тоа, вкупната залиха на

малопродажен простор останува на ниво од

95,000м2 бруто изградена површина.

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. Скопје

помалку развиен град во однос на другите

градови од ЈИЕ регионот, со тоа што

просекот во главните градови во регионот

надминува сооднос од 500м2 на 1,000

жители.

И покрај ниските градежни активности во

малопродажба, овој тренд ќе се измени во

периодот што следува имајќи ги во предвид

бројот на малопродажни формати што се

моментално во изградба или се во план. Во

моментот три трговски центри се во

различни фази на изградба, кои откако ќе се

завршат ќе ја покачат залихата за 130,000м2

бруто изграден малопродажен простор.

Отворањето на Скопје Ист Гејт од Балфин

Груп со своите 57,000м2 (бруто) е

предвидено на есен 2021, додека Лимак

Холдинг активно работи на изградба на

својот 47,000м2 трговски центар во

центарот на Скопје.

Во Штип, со површина од 4,000м2 во

изградба е Штип Сити Мол, додека Охрид

очекува да го добие првиот трговски центар

со површина од 19,000м2. Интересот за

нови малопродажни формати и во други

поголеми градови е во пораст.

ПОБАРУВАЧКА

Со отворање на Скопје Ист Гејт, очекуван е и

прилив на нови брендови. 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.

Малопродажниот пазар бележи позитивен

тренд со стабилни закупнини, поради

фактот што закуподавачите се обидуваа да

применат решенија по мерка за

надминување на предизвиците од корона

вирусот, согласно индустријата на која

припаѓа закупецот. Како последица на

усвоените мерки против корона вирус,

посетеноста од купувачите е намалена во

сите формати во изминатиот период, додека

најзасегнати беа шопинг центрите и

локалите на прометни локации кои

значително се зависни од туризмот.

Поради својата архитектура од отворен тип,

ритеил парковите се покажаа како

најсоодветни во поглед на социјално

дистанцирање, па така остануваат

најотпорни на трендовите што уследија.

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.

И покрај корона вирусот и намалениот број

на посетители, закупнините на уличните

локации останаа стабилни и се движат од

15-30 EUR по м2 зависно од локацијата,

големината и форматот.

CBS Research 2

SKOPJE RETAIL, H1 2021

Skopje East Gate 57,000 sq m GLA



Скопје малопродажен простор, H1 2021

КОНТАКТИ

Горан Живковиќ

Директор

goran.zivkovic@cbsint.mk

Игор Ѓорѓевски

Постар Консултант

Канцелариски & Малопродажен простор

igor.gjorgjevski@cbsint.mk

Тамара Костадиновиќ

Регионален Директор за Истражување на 

пазар

Србија, Македонија, Црна Гора

tamara.kostadinovic@cw-cbs.rs

CBS Research 3

Табела 1 – Проекти во изградба

ЦБС ИНТЕРНАЦИОНАЛ
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1000 Skopje, Macedonia

+389 23 222 785
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За да дознаете повеќе за 

истражувањата на ЦБС Интернационал 

или да добиете пристап до други 

Истражувања, ве молиме посетете ја 

нашата веб страна www.cbsint.mk
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Локација Проект Инвеститор Бруто 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


