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Piaþa globalã a construcþiilor
de depozite frigorifice,
estimatã la circa 23 de
miliarde de dolari, în 2026
l Segmentul va avea o creºtere anualã compusã de 17,2%, între 2020 ºi 2026

P
iaþa globalã a cons-
trucþiilor de depo-
zite frigorifice, care
a totalizat 8,5 mi-
liarde de dolari în
anul 2020, este es-

timatã sã atingã 22,9 miliarde
de dolari în 2026, în baza unei
creºteri anuale compuse (CAGR)
de 17, 2% î n i n ter v a lu l
2020-2026, potrivit unui studiu
publicat în iunie de Global

Industry Analysts Inc., care su-
bliniazã cã piaþa de profil va fi
transformatã semnificativ dupã
pandemia de Covid-19.

Depozitarea la rece reprezintã
o parte importantã a lanþului lo-
gistic de aprovizionare. Facilitãþi-
le de depozitare sunt concepute
astfel încât sã menþinã o gamã
largã de alimente, produse chi-
mice ºi medicamente la tempe-
ratura potrivitã. Construcþia de

depozite frigorifice a beneficiat
de un impuls major în criza ge-
neratã de pandemie, care a de-
terminat companiile farmaceuti-
ce sã punã pe piaþã noi vaccinuri
ce necesitã depozitare ºi distri-
buþie la temperaturi extrem de
scãzute. Dar, în timp ce construc-
þiile de depozite frigorifice au cu-
noscut o creºtere majorã în ulti-
mele luni, cererea pentru ace-
stea nu a venit doar din partea

sectorului de sãnãtate, ci ºi a di-
stribuitorilor online de alimente,
potrivit sursei.

Conform raportului, construcþii-
le de depozite frigorifice vor fi su-
sþinute în viitorul apropiat de
creºterea cererii online de produ-
se alimentare, de îmbinarea la
scarã largã a spaþiului comercial
cu cel industrial, de o cerere tot
mai mare de mâncare "de luat
acasã" de la restaurante ºi de ex-
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pansiunea rapidã a campaniilor
de vaccinare împotriva Covid.

Depozitele de producþie, unul
dintre segmentele analizate în ra-
port, vor avea un avans CAGR
estimat la 17,9% în perioada
amintitã, urmând sã ajungã la
14,1 miliarde de dolari în 2026.
Totodatã, segmentul de depozi-
tare vrac va beneficia de o
creºtere CAGR de 16,9% în inter-
valul 2020-2026. Acesta din urmã
are, în prezent, o cotã de 26,7%
din piaþa globalã a construcþiilor
de depozite frigorifice.

SUA, cotã de peste
26% pe piaþa
mondialã a
construcþiilor de
depozite frigorifice

Sectorul construcþiilor de depo-
zite frigorifice din SUA este esti-
mat la 2,6 miliarde de dolari în
anul 2021, conform sursei, care
adaugã cã, în prezent, þara are o
cotã de 26,43% pe piaþa globalã
de profil. Raportul subliniazã cã

Statele Unite au nevoie urgentã
de construcþii de noi instalaþii de
depozitare frigorificã pentru a rã-
spunde cererii de vaccinuri împo-
triva Covid-19 ºi pentru livrarea
de alimente.

"Cererea îi determinã pe mai
mulþi dezvoltatori sã lanseze noi
proiecte de construcþii de depozi-
te frigorifice în þarã, California
fiind destinaþia principalã pentru
aceste proiecte", aratã sursa.

Pe de altã parte, raportul preco-
nizeazã cã a doua mare econo-
mie a lumii, China, va atinge o di-
mensiune a pieþei de profil de 5,4
miliarde de dolari în anul 2026,
urmând un avans CAGR de 20,7%
pe parcursul perioadei de analizã.

Printre celelalte pieþe geografi-
ce cu evoluþii remarcabile se nu-
mãrã Japonia ºi Canada, care au
prognoze de creºtere de 14,4%,
respectiv 16,1% în intervalul ana-
lizat.

În Europa, cea mai mare econo-
mie de pe continent - Germania -
va beneficia de un avans CAGR
de aproximativ 15,1% al pieþei
construcþiilor de depozite frigori-
fice.

Depozitele frigorifice
din porturi vor ajunge
la 3,4 miliarde de
dolari în 2026

Facilitãþile de depozitare frigori-
ficã din porturi sunt foarte solici-
tate, conform analizei, care amin-
teºte cã, pe acest segment, SUA,
Canada, Japonia, China ºi Europa
vor avea o creºtere CAGR de
15,7%. Aceste pieþe regionale,
care, pe segmentul analizat, au
avut o valoare combinatã de 987

de milioane de dolari în anul
2020, vor ajunge la 2,7 miliarde
de dolari la încheierea perioadei
studiate (2026), China nu-
mãrându-se printre þãrile cu cele
mai rapide creºteri. Cereri impor-
tante de construcþii de depozite
frigorifice vor fi ºi în Australia,
India ºi Coreea de Sud, ceea ce va
face ca piaþa de profil din Asia-Pa-
cific sã ajungã la 601 milioane de
dolari în 2026, conchide raportul.
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Depozitarea la rece reprezintã o parte
importantã a lanþului logistic de
aprovizionare. Facilitãþile de depozitare
sunt concepute astfel încât sã menþinã o
gamã largã de alimente, produse chimice ºi
medicamente la temperatura potrivitã.
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