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EN Assessment of the effectiveness of forecasting on the power distribution on
the Power Exchange

PL Istotnym i nowatorskim osiągnięciem, przeprowadzonych w ramach artykułu
badań, jest skonstruowanie miary skuteczności prognoz wykorzystywanych do
budowy ofert giełdowych. W artykule przeprowadzono ocenę skuteczności
prognozowania. Ponadto w celach porównawczych wyznaczono skuteczność
prognoz wykorzystywanych przy składaniu oferty giełdowej przez przykładowe
przedsiębiorstwo obrotu. We wszystkich analizowanych wypadkach prognozy
wykorzystane przez autorkę były bardziej skuteczne, niż te wyznaczone przez
przedsiębiorstwo.

EN The most important and innovative achievement of the research carried out in
the framework of the article is the construction of the forecasts' effectiveness
measures used to the construction of the Power Exchange bid. In the article,
there has been evaluated the effectiveness of forecasting. In addition, for
comparative analysis, there has been set the effectiveness of forecasts used
while making a bid by a power distribution utility. In all of the examined
cases, the forecasts used by the author have been more effective, than those
set by the power distribution utility.
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