Co ważnego prócz pieniędzy dać nam może inwestycja w elektrownię
wiatrową i jak ją zrealizować?

Kontynuując temat elektrowni wiatrowych i budowanych z coraz większym
rozmachem w naszym kraju farm wiatrowych, chciałabym tym artykułem przekonać małych
i średnich inwestorów do przeniesienia swoich kapitałów właśnie w ta branżę.

DLACZEGO WIATRAKI ?
Inwestując w tą branżę przyczyniamy się do produkcji „zielonej energii” bez emisji
zanieczyszczeń. Uważa się, że w porównaniu z energetyką cieplną (węglową) i energetyką
jądrową energetyka wiatrowa charakteryzuje się szeregiem pozytywnych cech. Tym bardziej
należy inwestować w ten sektor gdyż zwiększenie udziału energii odnawialnej stanowi jeden
z priorytetów Dyrektyw Unii Europejskiej. Ponadto jak już wiele razy wspominano to bardzo
obiecujące źródło dochodu dla inwestora. Ale o tym mówi się wszem i wobec, jednak do tej
pory nikt nie wskazał na jeszcze jeden a jak bardzo ważny czynnik, którym jest a właściwie
jego brak czynnik ludzki w postaci pracowników.
Niezależnie od wykonywanej pracy czy działalności przedsiębiorcy w swoich działaniach
posługują się w swoich działaniach ludźmi – pracownikami. Osoby pracujące na stanowiskach
produkcyjnych czy umysłowych stanowią podstawę firm produkcyjnych i usługowych.
Chociaż coraz bardziej wzrasta znaczenie pracowników jako klucza do sukcesu
gospodarczego, to czy nie warto zadać sobie trud, by prowadzić taki interes, który nie opiera
się na przychodzie wynikającym i uzależnionym od pracowników, którzy tak naprawdę nigdy
nie oddadzą „serca” dla naszego interesu. W budowanie i rozwój swojego przedsiębiorstwa
każdy inwestor jest zaangażowany całym sobą a zatrudnieni ludzie mają mu w tym pomóc,
jednak jaka jest rzeczywistość każdy pracodawca wie. Bez ciągłej kontroli i nadzoru
właścicieli trudno jest w dzisiejszych czasach utrzymać firmę na wysokich obrotach.

WOLNOŚĆ I SWOBODA
Może warto podjąć działanie i przybliżyć sobie perspektywę prowadzenia przedsiębiorstwa
gdzie nie trzeba zatrudniać ani nadzorować pracowników?
Przedsięwzięcie w postaci budowy farmy wiatrowej może nie jest łatwe dla kogoś kto
do tej pory w tej branży nie uczestniczył aktywnie, ale czy początkujący w tej branży i ci,
którzy już dzisiaj otrzymują pieniądze z wytworzonej energii wszystko wiedzieli podchodząc
do tego przedsięwzięcia? Czy fakt, że pewne rzeczy, tematy są nam obce powinny nas
zniechęcać do sięgania po wiedze w tym zakresie?
Choć każdy inwestor musi przejść te same etapy administracyjno – prawne, następnie
prowadzenia prac wykonawczych to zapewne każdy ma inne doświadczenia i z innymi boryka

się problemami. Wielu z nich nie posiada żadnego doświadczenia, ale widząc cel i
perspektywę prowadzenia firmy z uwzględnieniem braku kapitału ludzkiego brną do przodu,
choć czasami po omacku.
Dla urzeczywistnienia zamierzonego celu, niezbędna jest kombinacja: zasobów pieniężnych,
oraz wiedzy. W naszym kraju wiedza w zakresie prowadzenia inwestycji w elektrownie
wiatrowe jest mało rozpowszechniona, by nie powiedzieć, że wykazuje się jej bardzo duży
brak. Jak potencjalny inwestor może znaleźć wsparcie w zakresie wiedzy czy doświadczenia
w prowadzeniu takich inwestycji, przecież decyzje podejmowane przez inwestorów mają
zasadnicze znaczenie dla egzystencji i rozwoju ich przedsiębiorstwa. Przeniesienie środków
finansowych w taką inwestycje wymaga dokonania kalkulacji opłacalności, ustalenia
przewidywanych nakładów inwestycyjnych oraz spodziewanych zysków. Wiele firm
zajmujących się sprzedażą turbin pomaga swoim klientom w procedurach administracyjnych,
czy wszystkich etapach tej inwestycji. Jednak najbardziej czytelnym i widocznym przykładem
jest to jak duże zainteresowanie wzbudza ta branża u bardzo dużych i tych małych
inwestorów.
Każdego roku w naszym kraju powstaje coraz więcej małych farm, nie przekraczających 1
MW zainstalowanej mocy. Są to często pojedyncze małe elektrownie, które postawili krajowi
inwestorzy.
Dla zainteresowanych tą dziedziną działalności proponuję zapoznać się z
„przewodnikiem” który podpowie jakie działania należy podjąć. W przedsięwzięciu tym
należy przede wszystkim uzbroić się w cierpliwość i z pełną determinacją realizować swój
plan strategiczny. Nawet nie doskonały plan działania jest lepszy od jego całkowitego braku i
braku świadomości. Posiadanie podstawowej wiedzy ułatwia poruszanie się w kolejnych
etapach realizacji inwestycji i sprawia, że łatwiej pokonywać przeszkody i trudności.
Kroki jakie należy podjąć w celu realizacji inwestycji w postaci budowy elektrowni wiatrowej
to kolejno:
1. Wybór właściwej lokalizacji
2. Pozyskanie warunki technicznych przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
3. Badanie wietrzności
4. Decyzje lokalizacyjne i środowiskowe
5. Projekty energetyczne i budowlane
6. Budowa infrastruktury towarzyszącej
7. Zakup i transport turbiny
8.Wznoszenie elektrowni wiatrowej
9. Pozyskanie koncesji na wytwarzanie energii w odnawialnym źródle energii

10. Zawarcie umów na sprzedaż energii
11. Zawarcie umów z Domem Maklerskim na zbycie świadectw pochodzenia
12. Rejestracja na towarowej giełdzie energii

Procedura prawno-administracyjna dla tej inwestycji nie jest łatwa. Osiągnięcie celu jest
czasochłonne i wymaga nie tylko dużego nakładu finansów, ale ogromnej cierpliwości, sama
procedura postawienia i uruchomienia elektrowni wiatrowej trwa relatywnie krótko w
stosunku do drogi administracyjnej, która trwać może nawet do dwóch lat. Jednak nie
powinno to zniechęcać potencjalnych inwestorów. Jest to obiecujące źródło dochodów,
rachunek ekonomiczny i ciągły wzrost zainteresowania świadczą o opłacalności inwestycji, a
fakt prowadzenia przedsiębiorstwa bez pracowników może pobudzać nowe „motory
działania”.
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