
    

Artykuł - szczegóły

EN Forecasting and strategic planning as an important factor in development of
coal companies

PL Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie kierunków rozwoju
przedsiębiorstw działających w przemyśle wydobywczym. W związku z
nieustannie zmieniającymi się warunkami działania oraz specyfiką przemysłu
wydobywczego, planowanie i prognozowanie odgrywa tu szczególną rolę. W
artykule przedstawiono m.in. możliwości alternatywnego wykorzystania węgla
oraz kierunki zmian lub rozwoju dla przedsiębiorstw górniczych.

EN This paper contain considerations about usage strategic planning and
forecasting in companies from mining industry. Difficult situation in Polish
mining and variability economic conditions causes necessity of applying
forecasting and efficiency strategic planning to the companies works in mining
industry. Paper shows forecast for coal and suggest the directions of changes
for mining companies.
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