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Energii S.A. dla polskiego rynku węgla kamiennego.
Na potrzeby pracy doktorskiej opracowano
kamiennego jako alternatywnego
węgla

źródła

energetycznego, tj.

kamiennego, natomiast zmiennymi

ziemnego.

również

prognozy

zmienną objaśnianą była sprzedaż

objaśniającymi były: zużycie

ropy naftowej i gazu

