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Rezumat 

 

• Două puncte de vedere: extern v. intern 

 

• Sectorul apei din perspectiva finanţatorilor (băncilor) 

 

• Concluzii 
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Sectorul apei din perspectiva finanţatorilor 
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Piaţa globală de apă €410bil 

Alte dimensiuni: 



Provocări şi oportunităţi în sectorul apei 

Pentru finanţatori: un sector mare şi complex 

1. Furnizare – regândirea infrastructurii îmbătrânite & 
consolidarea veniturilor din gestionarea activelor 

2. Cerere/utilizatori – fiabilitate & accesibilitate 

3. Re-utilizarea şi recuperarea resurselor – descoperiri 

4. Distribuţie şi tratare – la scară, extreme climatice, 
automatizare/TIC, modele de venituri 

5. Sector: Agricultură – cea mai mare & precizie 

6. Sector: Industrie şi energie – utilizare în vrac & 
fluxuri diversificate albastru/gri/maro 

7. Sector: Petrol şi gaze – impact de mediu & 
desalinizare, re-utilizare şi epurarea apelor uzate 
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Peisajul financiar 
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Prognoza în funcţie de sursa de capital în 
sectorul de apă 
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Participarea istorică a capitalului 

Presiune asupra 
bilanţurilor 
bancare…  

Re-asiguratori mai 
puțin activi... 

Reglementarea 
solvabilităţii mai 

strictă… 

Scăzut Ridicat 



Peisajul financiar II 
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Componența "altor" investitori 



Perspectiva regională 
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Factori cheie de decizie - în care regiune să investească 
(studiu) 

Suport guvernamental/stimul 
financiar conex 

Credite fiscale și alte stimulente 
financiare  

Expertiză de renume în industrie sau 
inovare  

Cererea consumatorului 
regional/local  

Acces la resursele naturale (energie) 

Altele 



Concluzii preliminare 

• Schimbare de paradigmă de la modelul liniar la 
rețeaua interconectată a părților interesate și 
"economie circulară". 

• Abordare inovativă și conectarea la celelalte 
provocări pentru resurse (energie, agri, chimice, 
utilizarea terenurilor) și societate (servicii pentru 
eco-sisteme, economie verde). 

• Înțelegere și răspuns la strângerile de fonduri și 
ciclurile pieței; urmărirea tendinţelor şi adaptarea 
portofoliului. 

• Extinderea abordării pentru atingerea întregului 
spectru; urmărirea verticalelor din sector. 
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Întrebări şi răspunsuri 
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