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6
Zrozumienie zasad
rzÈdzÈcych rynkiem
i zarabianie na nich
Moĝna powiedzieÊ, ĝe pewne podstawy procesu pomnaĝania zïota masz juĝ opanowane, pora
zatem na odrobinÚ finezji. Ekonomia w World of Warcraft to uproszczony model prawdziwego rynku z jego okresami hossy i bessy oraz dajÈcymi siÚ przewidzieÊ fluktuacjami. W tym
rozdziale zapoznasz siÚ bliĝej z realiami rynkowymi Azeroth oraz ze wskazówkami umoĝliwiajÈcymi optymalizacjÚ metod postÚpowania pod kÈtem najwiÚkszej zyskownoĂci. Przeczytasz miÚdzy innymi o:
Q tworzeniu zïota, niszczeniu go oraz inflacji;
Q ujĂciach pieniÈdza;
Q zachowaniu graczy;
Q popycie i podaĝy;
Q nieproporcjonalnoĂci rozkïadu dóbr;
Q ĂwiÚtach;
Q poprawkach do gry.
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Zïoto jako waluta
Pod pewnymi wzglÚdami zïoto w World of Warcraft zachowuje siÚ podobnie do prawdziwych
walut, zaĂ serwery firmy Blizzard sÈ swego rodzaju mennicami czy teĝ raczej bankami centralnymi, kontrolujÈcymi emisjÚ i niszczenie gïównej waluty. Zïoto powstaje, czyli trafia do obiegu, na
nastÚpujÈce sposoby:
Q jako nagroda:
Q

za ukoñczenie zadañ,
za przejĂcie scenariusza albo instancji zainicjowanej w systemie Dungeon
Finder, Raid Finder,

Q

za osiÈgniÚcia gildii;

Q

Q za skup przedmiotów przez postaci w grze (NPC);
Q jako ïup;
Q poprzez transfer pomiÚdzy serwerami i (lub) frakcjami.

Trzy pierwsze ěródïa zïota sÈ niewyczerpane; dopóki gracze bÚdÈ korzystali z gry w wymienione sposoby, serwer bÚdzie emitowaï zïoto i dawaï je postaciom. Ostatnie ěródïo stanowi
odpowiednik transferu pieniÚdzy z jednej ekonomii do drugiej — zïoto wÚdruje wraz z graczem lub gildiÈ bÈdě zmienia frakcje za poĂrednictwem neutralnego domu aukcyjnego.
Kaĝde nowe rozszerzenie gry powoduje wzrost iloĂci zïota generowanego przez wymienione
ěródïa; za kaĝdym razem gdy roĂnie limit poziomu doĂwiadczenia, gracze otrzymujÈ jeszcze
wiÚcej zïota za ukoñczone misje, zabite stwory zostawiajÈ obfitsze ïupy, a przedmioty o wyĝszym poziomie majÈ wiÚkszÈ wartoĂÊ, takĝe w skupie. Ten wzrost produkcji zïota powoduje
inflacjÚ: serwer emituje go bowiem coraz wiÚcej i wiÚcej. Aby zapobiec niekorzystnym efektom tego zjawiska, Blizzard moĝe usuwaÊ zïoto z ekonomii Ăwiata gry na kilka róĝnych sposobów, takich jak:
Q naprawy,
Q zmiana statystyk przedmiotów (reforging),
Q przeistaczanie przedmiotów (transmogrification),
Q kupowanie przedmiotów od NPC,
Q opïaty za korzystanie z domu aukcyjnego,
Q zakup dóbr luksusowych.

Wszystkie te dziaïania powodujÈ niszczenie zïota, czyli caïkowite usuniÚcie go z ekonomii
Ăwiata gry. SÈ to ujĂcia pieniÈdza majÈce na celu zrównowaĝenie nieustannego dopïywu gotówki. Pozostaïe dziaïania sprawiajÈ jedynie, ĝe zïoto zmienia wïaĂciciela, i mogÈ prowadziÊ
do wzrostu inflacji, zwïaszcza gdy zïoto opuszczajÈce Ăwiat gry nie jest równowaĝone przez
zïoto, które do niego trafia.
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Dobra luksusowe
JednÈ z ulubionych metod projektantów Blizzarda na powstrzymanie inflacji sÈ dobra luksusowe, zwane przez graczy gold sinks, jako ĝe rzeczywiĂcie moĝna utopiÊ w nich pokaěnÈ gotówkÚ. ChoÊ z technicznego punktu widzenia kaĝdy zakup przedmiotu od postaci w grze powoduje usuniÚcie pewnej iloĂci zïota z ekonomii Ăwiata, to wspomniane okreĂlenie jest
zarezerwowane dla tych najdroĝszych towarów, adresowanych do graczy z pokaěnÈ gotówkÈ,
którzy mogÈ sobie pozwoliÊ na wydatki — czyli do graczy, do których grona aspirujesz.
Pod wzglÚdem skutecznoĂci odpïywu gotówki prawdziwÈ studniÈ bez dna sÈ wierzchowce.
W kilku ostatnich rozszerzeniach Blizzard wprowadziï miÚdzy innymi takie wierzchowce jak:
Q Grand Expedition Yak,
Q Sandstone Drake,
Q Traveler’s Tundra Mammoth.

Te wierzchowce zwykle peïniÈ dodatkowe funkcje niespotykane w zwykïych Ărodkach transportu: mogÈ przewoziÊ pasaĝerów, pozwalajÈ na wykonywanie napraw, woĝÈ na sobie postaÊ
umoĝliwiajÈcÈ zmianÚ statystyk sprzÚtu itp. W Mists of Pandaria, najnowszym rozszerzeniu
gry, pojawiï siÚ Grand Expedition Yak, którego cena zostaïa ustalona na 120 tysiÚcy sztuk zïota
(108 tysiÚcy z bonusem za osiÈgniÚcia gildii); ta kwota idzie prosto do sprzedawcy NPC, a zatem
po prostu zostaje usuniÚta z ekonomii Ăwiata. Aby zachÚciÊ graczy do zakupu tego wierzchowca,
wraz z nim, niejako w zestawie, otrzymuje siÚ dwie postaci niezaleĝne: jedna ma zdolnoĂÊ naprawiania sprzÚtu i oferuje proste towary, takie jak woda, zaĂ druga pozwala na „przekuwanie”
statystyk ekwipunku, czyli reforging. Tak wyposaĝony wierzchowiec zwalnia od mozolnych
powrotów do miasta w celu zmodyfikowania wïaĂciwoĂci nowo zdobytego sprzÚtu.

Czarnorynkowy dom aukcyjny
W Mists of Pandaria Blizzard wprowadziï Black Market Auction House, czyli czarnorynkowy
dom aukcyjny. Zasady jego dziaïania sÈ podobne do zwykïych oraz neutralnych domów aukcyjnych, z tym ĝe jest on prowadzony przez postaci niezaleĝne (NPC). Czarnorynkowy dom
aukcyjny, pod kuratelÈ Madam Goyi, moĝna znaleěÊ w krainie Veiled Stairs w Pandarii, nieco
na wschód od Tavern in the Mists.
W czarnorynkowym domu aukcyjnym moĝna kupiÊ nastÚpujÈce przedmioty:
Q wierzchowce,
Q zwierzaki,
Q sprzÚt,
Q przepisy i receptury dla rzemieĂlników,
Q przedmioty o kosmetycznym charakterze, poczÈtkowo zwiÈzane z grÈ karcianÈ TCG.
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Poïoĝenie Black Market Auction House w krainie Veiled Stairs

Poniewaĝ aukcje na te przedmioty nie sÈ wystawiane przez graczy, wszystkie pieniÈdze wydawane na ich zakup natychmiast opuszczajÈ ekonomiÚ gry. Stawki zaczynajÈ siÚ od 10 000 –
20 000 sztuk zïota i mogÈ osiÈgnÈÊ maksymalnÈ wartoĂÊ miliona sztuk, przy czym naprawdÚ
luksusowe towary nierzadko sprzedajÈ siÚ za ponad póï miliona sztuk zïota.
Ten dom aukcyjny zostaï umieszczony w grze przez Blizzard w celu rozwiÈzania dwóch nastÚpujÈcych problemów:
Q aby zapewniÊ graczom moĝliwoĂÊ zakupu starszych przedmiotów, takich jak
wierzchowce i sprzÚt, na potrzeby przeistaczania wyglÈdu nowszych
(transmogrification);
Q aby umoĝliwiÊ odpïyw duĝej iloĂci zïota z ekonomii gry.
ChoÊ skutecznoĂÊ czarnorynkowego domu aukcyjnego jako studni bez dna jest dyskusyjna, to
niewÈtpliwie drenuje on kieszenie graczy — a tym samym wyciÈga z rynku — pokaěne sumy
pieniÚdzy, które w przeciwnym razie bezproduktywnie by zalegaïy.

124

Kup książkę

Poleć książkę

Rozdziaá 6. • Zrozumienie zasad rządzących rynkiem i zarabianie na nich

Naprawy jako studnia bez dna
Wielu graczy nie rozumie powodów, dla których w grze w ogóle funkcjonuje taki parametr jak
trwaïoĂÊ ekwipunku (durability) oraz naprawy, niezbÚdne w celu utrzymania sprzÚtu w dobrym stanie. Tymczasem Blizzard umieĂciï w grze funkcjÚ napraw, dla której nie ma alternatywy umoĝliwiajÈcej unikniÚcie wydatków, przede wszystkim po to, by usuwaÊ zïoto z ekonomii gry, a tym samym minimalizowaÊ inflacjÚ. Naprawy sÈ najskuteczniejszym narzÚdziem
Blizzarda, jeĂli chodzi o odpïyw pieniÈdza ze Ăwiata gry, gdyĝ sÈ nie tylko nieuniknione, ale
teĝ bardzo ïatwo przeskalowaÊ ich koszt w zaleĝnoĂci od poziomu doĂwiadczenia gracza oraz
jego aktywnoĂci. (Im aktywniejszy jest gracz, tym wyĝsze pïaci rachunki za naprawy, przynajmniej teoretycznie). Opïaty za naprawy moĝna zmniejszyÊ poprzez wypracowanie odpowiedniego poziomu reputacji z postaciami niezaleĝnymi, naleĝÈcymi do odpowiednich frakcji,
a takĝe dziÚki redukcji zniszczeñ — jest to jeden z bonusów wynikajÈcych z przynaleĝnoĂci
do gildii na odpowiednim poziomie. Nie da siÚ jednak zupeïnie ich uniknÈÊ.

Opïaty domu aukcyjnego — kolejny sposób na eliminacjÚ zïota z ekonomii
Poniewaĝ handel bezpoĂredni oraz przesyïki za pobraniem znacznie straciïy na popularnoĂci
na rzecz operacji kupna – sprzedaĝy za poĂrednictwem domów aukcyjnych, lwia czÚĂÊ handlu
na serwerze odbywa siÚ wïaĂnie przez nie. To oznacza, ĝe zdecydowana wiÚkszoĂÊ przechodzÈcego z rÈk do rÈk zïota jest opodatkowana (domy Przymierza i Hordy pobierajÈ 5-procentowÈ,
zaĂ dom neutralny aĝ 15-procentowÈ opïatÚ od sprzedaĝy). W skali serwera stanowi to niebagatelnÈ sumÚ bezpowrotnie uciekajÈcÈ z rynku. Efekt ten jest zwielokrotniony w przypadku
graczy trudniÈcych siÚ rzemiosïem i zaopatrujÈcych w surowce w domu aukcyjnym. W ramach
tego procesu zïoto zmienia wïaĂciciela aĝ dwa razy — raz przy zakupie surowców, a drugi
przy sprzedaĝy gotowego produktu — to zaĂ oznacza, ĝe 5-procentowa opïata jest pobierana
dwukrotnie. Za pierwszym razem obejmuje ona cenÚ sprzedaĝy surowców, a potem wchodzi
w grÚ po raz kolejny, gdy wytwórca wystawi swoje towary na sprzedaĝ. JeĂli poïÈczymy to z towarami, które trzeba nabyÊ od sprzedawców NPC, niezbÚdnymi do wytworzenia niektórych
produktów, okaĝe siÚ, ĝe przy sprzedaĝy gotowego wyrobu poprzez dom aukcyjny z gry wycieka od 5 do 10% jego caïkowitej wartoĂci.

Cykle rynkowe
NajwiÚkszy wpïyw na przebieg cyklów rynkowych ma zachowanie samych graczy, a zwïaszcza
harmonogram rajdów. Na godziny rajdów (plus minus kilka godzin) przypada najwiÚksza aktywnoĂÊ graczy na serwerze; jeĂli Ty takĝe logujesz siÚ w podobnych porach, to doskonale
zdajesz sobie sprawÚ, ĝe wiÚkszoĂÊ graczy pojawia siÚ w grze i koñczy jÈ mniej wiÚcej wtedy,
kiedy Ty to robisz. Znaczna czÚĂÊ graczy to ludzie majÈcy zwykïe, etatowe prace lub uczniowie (bardzo duĝy odsetek graczy stanowiÈ licealiĂci). ChoÊ na kaĝdym serwerze znajdÈ siÚ ludzie
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pracujÈcy w trybie wielozmianowym, studenci, ludzie pracujÈcy w domach i inni, którzy mogÈ sobie pozwoliÊ na to, by zalogowaÊ siÚ do gry niemal o dowolnej porze, gïówna aktywnoĂÊ
graczy przypada na wieczory oraz weekendy.
Ponadto sam Blizzard narzuca pewne cykle gry za poĂrednictwem codziennych zadañ, resetowania rajdów oraz — w dïuĝszym terminie — poprawek (patch) oraz rozszerzeñ. JeĂli poïÈczyÊ
czynnik ludzki z mechanizmami narzuconymi przez Blizzard, moĝna mówiÊ o przewidywalnych
cyklach marketingowych — dziennych, tygodniowych oraz miÚdzy kolejnymi poprawkami.

Cykle dzienne
Noc to jedna z najspokojniejszych pór na serwerze: wtedy wiÚkszoĂÊ graczy smacznie Ăpi. Niedïugo po póïnocy gracze zaczynajÈ siÚ masowo wykruszaÊ; choÊ oczywiĂcie sÈ i tacy, którzy
lubiÈ graÊ po nocach, to nocna aktywnoĂÊ na serwerze jest bez porównania mniejsza niĝ w ciÈgu
dnia. Z kolei na drugim koñcu spektrum jest czas najwiÚkszej aktywnoĂci, kiedy wszyscy zaczynajÈ wracaÊ z pracy, z zajÚÊ i koñczÈ inne codzienne obowiÈzki. Fala graczy zaczyna siÚ tuĝ
po szkole i trwa aĝ do wieczora. W tym okresie wiÚkszoĂÊ gildii planuje rajdy, warto wiÚc
zwróciÊ uwagÚ na to, kiedy do gry wchodzÈ najwiÚksze gildie na serwerze. Duĝa liczba graczy
kupuje niezbÚdne eliksiry i skïadniki na ostatniÈ chwilÚ — dopiero potem, w trakcie rajdów,
handel na serwerze trochÚ siÚ uspokaja.
ChoÊ duĝa czÚĂÊ graczy kupujÈcych Twoje towary bÚdzie siÚ rekrutowaïa spoĂród regularnych
uczestników rajdów, to bardzo wielu graczy nie uczestniczy w rajdach, woli potyczki PvP,
wcielanie siÚ w role bÈdě po prostu rozwijanie swoich postaci. W kontekĂcie omawianych zagadnieñ moĝna jednak przyjÈÊ, ĝe pod wzglÚdem zakupów ci gracze nie odbiegajÈ zbytnio od
uczestników rajdów, na dobrÈ sprawÚ nie trzeba wiÚc w jakiĂ szczególny sposób uwzglÚdniaÊ
ich w swoich planach handlowych. Przekonasz siÚ jednak, ĝe w godzinach, w których nie ma
rajdów, w domu aukcyjnym pojawia siÚ mnóstwo surowców, takich jak rudy metali i zioïa.
Zdalny dostÚp do domu aukcyjnego w tych godzinach moĝe byÊ znakomitym sposobem na
ïapanie okazji.

Cykle tygodniowe
Co tydzieñ we wtorek rano (serwery w USA) i w ĂrodÚ w nocy (serwery europejskie) resetowane sÈ instancje rajdowe. To oznacza, ĝe poczÈwszy od wtorku albo od Ărody, ponownie stajÈ
siÚ dostÚpne wszystkie rajdy; ponadto zerowane sÈ ěródïa punktów Valor oraz Conquest — to
zaĂ jest przyczynÈ znacznego zwiÚkszenia aktywnoĂci graczy, którzy chcÈ jak najszybciej zdobyÊ nowy sprzÚt. Wieczory po resecie to doskonaïa pora na sprzedaĝ kamieni, zaklÚÊ oraz
flasz, masowo wykupywanych przez graczy, którym spieszy siÚ do nowych rajdów i którzy chcÈ
przygotowaÊ do nich swój ekwipunek. ChoÊ wiÚkszoĂÊ gildii „rajduje” w dni robocze, to niektóre sÈ nastawione gïównie na grÚ w weekendy; ponadto weekend to dla wielu graczy doskonaïa
okazja do rozwijania postaci dodatkowych (altów) albo uczestniczenia w rajdach organizowanych
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ad hoc — w tzw. PuG-ach (od ang. pickup group). Handel materiaïami niezbÚdnymi do rajdów trwa wiÚc w najlepsze przez caïy tydzieñ.
Weekendy stanowiÈ okazjÚ dla wielu — nomen omen — niedzielnych graczy, którzy chcÈ wykorzystaÊ wolny czas na grÚ altami, farmowanie i zbieranie surowców. Z tego wzglÚdu, o ile sprzedaĝ gotowych produktów w weekendy trochÚ zamiera, o tyle jest to znakomity czas na kupowanie surowców, takich jak zioïa, skóry czy rudy.
W celu zmaksymalizowania zysków spróbuj jak najwiÚcej sprzedawaÊ wieczorami w dni powszednie, kiedy wiÚkszoĂÊ graczy jest online i przygotowuje siÚ do rajdów, zaĂ zakupy zióï,
rud metali oraz skór rób w weekendy, aby zebraÊ zaopatrzenie na caïy tydzieñ produkcji. Taka
taktyka to nic innego jak adaptacja w World of Warcraft sprawdzonej zasady handlowej: „Kupuj
tanio, sprzedawaj drogo”. Innymi sïowy, towar naleĝy kupowaÊ, kiedy jest najtañszy, a stany
magazynowe czyĂciÊ w okresach najwiÚkszego popytu, gdy ceny osiÈgajÈ maksimum.
Nigdy nie trzymaj na stanach magazynowych nadmiaru towarów z myĂlÈ o uzyskaniu korzystniejszej ceny
w ciÈgu tygodnia. JeĂli moĝesz coĂ odsprzedaÊ z zyskiem od rÚki, zrób to (kto wie, co siÚ moĝe zdarzyÊ!),
a potem w miarÚ moĝliwoĂci uzupeïnij rezerwy.

Cykl od poprawki do poprawki
Blizzard cyklicznie publikuje aktualizacje gry, które mogÈ mieÊ bardzo róĝny zakres. Niektóre
to tylko drobne poprawki bïÚdów, inne zawierajÈ nowe wydarzenia i instancje rajdowe;
wreszcie, te najwiÚksze to caïe rozszerzenia Ăwiata gry. Aktualizacje polegajÈce na usuniÚciu
bïÚdów na ogóï nie majÈ wpïywu na ekonomiÚ gry, na potrzeby poniĝszych rozwaĝañ uwzglÚdniÚ
wiÚc tylko te najwiÚksze oraz rozszerzenia.
Wersje gry sÈ numerowane w formacie X.Y.Z. WartoĂÊ X odpowiada numerowi rozszerzenia albo jego
gïównej wersji, wartoĂÊ Y odpowiada „duĝym” poprawkom zawierajÈcym nowe instancje albo inne treĂci rozszerzajÈce grÚ, zaĂ wartoĂÊ Z — drobnym poprawkom, czyli ïatkom.

Poprawki zawierajÈce nowe treĂci na ogóï oznaczajÈ dwie sprawy: dostÚpnoĂÊ nowego sprzÚtu
oraz skokowy wzrost zainteresowania graczy. Zwykle po wydaniu poprawki z nowymi instancjami rajdowymi i (lub) nowymi lochami na rynku pojawi siÚ skokowy wzrost zapotrzebowania na kamienie oraz zaklÚcia, wynikajÈcy z przypïywu nowego sprzÚtu dla graczy uczestniczÈcych w rajdach oraz w zmaganiach PvP.
JeĂli z góry wiesz, ĝe zbliĝa siÚ termin poprawki, zawczasu zacznij gromadziÊ kamienie oraz
zaklÚcia, aby zaspokoiÊ zwiÚkszony popyt. Zbieranie magicznych skïadników oraz kamieni
powinieneĂ zaczÈÊ na tygodnie przed opublikowaniem duĝej poprawki, kïadÈc szczególny nacisk
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na te kamienie, które zawsze cieszÈ siÚ najwiÚkszym popytem. Te, których masz w nadmiarze,
nie wymagajÈ szczególnej uwagi — wzrost zapotrzebowania na nie bÚdzie raczej kosmetyczny;
zwïaszcza w porównaniu do popytu na najbardziej popularne kolory.
PamiÚtaj, aby ĂledziÊ informacje o nadchodzÈcej poprawce oraz zmiany zachodzÈce na ogólnodostÚpnych serwerach testowych (PTR, czyli Public Test Realms). JeĂli nie bÚdziesz pewien, jak naleĝy postÈpiÊ, moĝesz skorzystaÊ z jednego z wielu ěródeï informacji omówionych
w rozdziale 8., „Ostatnie wskazówki dla rekinów finansjery w World of Warcraft”. Znajdziesz
w nich subiektywne opinie dotyczÈce ewentualnych reperkusji wprowadzenia kolejnych poprawek na serwerach.
ChoÊ wyprodukowanie wiÚkszej liczby przedmiotów „na zapas” moĝe byÊ kuszÈce, takie
dziaïanie moĝe ograniczaÊ TwojÈ elastycznoĂÊ. Owszem, zgromadzenie pewnych zapasów
moĝe byÊ korzystne i pozwoli Ci zaoszczÚdziÊ sporo czasu w chwili uderzenia popytu, ale zadbaj o to, aby zostawiÊ sobie wystarczajÈcÈ iloĂÊ surowców do zaspokojenia potrzeb, których
nie przewidziaïeĂ. Przygotuj wiÚc pewnÈ niewielkÈ liczbÚ gotowych produktów (gïównie
oszlifowanych kamieni oraz zaklÚÊ), ale wiÚkszÈ czÚĂÊ surowców pozostaw w stanie surowym
(nieoszlifowane kamienie, magiczne esencje itp.), aby w razie potrzeby móc bïyskawicznie
dostosowaÊ siÚ do wymogów rynkowych.
Pod koniec ĝycia kaĝdej poprawki, w miarÚ jak gracze uzupeïniajÈ posiadany sprzÚt, zapotrzebowanie na kamienie i zaklÚcia ponownie spada, a wraz z nim — ceny oraz popyt na odpowiadajÈce im surowce. To doskonaïy moment, aby siÚ przygotowaÊ na nastÚpny wzrost popytu i stopniowo zwiÚkszaÊ stany magazynowe, wykupujÈc tanie materiaïy.

Wpïyw poprawek na dziaïalnoĂÊ botów
PokaěnÈ czÚĂÊ podaĝy surowców zaspokajajÈ boty: no cóĝ, programy komputerowe nie podlegajÈ czysto ludzkim ograniczeniom. Zawodowi sprzedawcy zïota (którzy postÚpujÈ wbrew reguïom gry zawartym w umowie ToS) korzystajÈ z dziesiÈtek, jeĂli nie setek kont — czÚsto wykradzionych innym graczom — aby zbieraÊ surowce i gromadziÊ zïoto równolegle na wielu
serwerach, po obydwu stronach wojennej barykady, a potem sprzedawaÊ je graczom.
Zastosowanie botów, skryptów lub innych zautomatyzowanych narzÚdzi stanowi naruszenie zasad ujÚtych
w umowie Terms of Service z firmÈ Blizzard i moĝe doprowadziÊ do zablokowania konta (ban). W tej
czÚĂci rozdziaïu, jak równieĝ w caïej tej ksiÈĝce omawiamy jedynie zastosowanie tych programów w kontekĂcie ich wpïywu na ekonomiÚ Ăwiata oraz na moĝliwoĂci uczciwego zarobkowania.

Ze wzglÚdu na zaleĝnoĂÊ ekonomii Ăwiata gry od podaĝy surowców gromadzonych przez boty
wszelkie akcje wymierzone przeciwko nim mogÈ powodowaÊ gigantyczne zmiany w cenach,
wynikajÈce z nagïego spadku dostÚpnoĂci surowców. Publikacja nowej poprawki na ogóï
uniemoĝliwia funkcjonowanie starych botów, a aktualizacja ich algorytmów zwykle zajmuje
autorom tydzieñ; niekiedy dïuĝej. Ale bez obaw — autorzy botów z pewnoĂciÈ poradzÈ sobie
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z trudnoĂciami, ich programy zacznÈ gromadziÊ surowce ze zdwojonÈ siïÈ, a rynek wkrótce
wróci do normy.
ChoÊ nie da siÚ uniknÈÊ kupowania materiaïów zbieranych przez boty, staraj siÚ nie nabywaÊ ich bezpoĂrednio od graczy, którzy sÈ znani z tego rodzaju dziaïalnoĂci. JeĂli bÚdziesz w stanie udowodniÊ swojÈ
niewiedzÚ co do ěródïa surowców i bÚdziesz je kupowaï poprzez dom aukcyjny, nie musisz siÚ obawiaÊ
reperkusji ze strony Blizzarda.

Cykle rozszerzeñ
Wydawanie rozszerzeñ, takich jak Mists of Pandaria, ma ogromny wpïyw na ekonomiÚ. NajwiÚksza zmiana polega na pojawieniu siÚ na rynku zupeïnie nowych materiaïów: nowych rud metali,
nowych zióï, nowych kamieni itp. Rozszerzenie to w gruncie rzeczy caïkowite wyzerowanie
dotychczasowej ekonomii; wszystkie stare materiaïy stajÈ siÚ niemal zupeïnie bezuĝyteczne, a popyt jest zainteresowany tylko nowymi surowcami, które pojawiïy siÚ w danym rozszerzeniu.
Po opublikowaniu nowego rozszerzenia na rynku moĝna zaobserwowaÊ nastÚpujÈce zmiany,
wynikajÈce z wprowadzenia nowych surowców w miejsce dotychczasowych:
Q zapotrzebowanie na starsze surowce gwaïtownie spada, niemal do zera;
Q zapotrzebowanie na nowe surowce osiÈga swoje maksimum ze wzglÚdu na to,
ĝe ĝaden z graczy z oczywistych wzglÚdów nie mógï ich zdobyÊ wczeĂniej;
Q nowe surowce i towary osiÈgajÈ zawrotne ceny, gdyĝ gracze majÈ z nimi stycznoĂÊ
po raz pierwszy przy zerowych zasobach magazynowych.
Krótko mówiÈc, kaĝde nowe rozszerzenie kreuje nagïy pÚd do bycia pierwszym we wszystkim, w tym w rozwoju profesji. W miarÚ upïywu czasu zapotrzebowanie na surowce i inne
towary stabilizuje siÚ, a ceny spadajÈ do poziomu bardziej przystÚpnego dla typowego gracza.
Na tym etapie gry lepiej unikaÊ wytwarzania produktów na sprzedaĝ, gdyĝ ceny zmieniajÈ siÚ
tak raptownie, ĝe nietrudno o spore straty.

Przykïadowa historia dla surowca Ghost Iron Ore
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W miarÚ jak czas ĝycia rozszerzenia zbliĝa siÚ ku koñcowi, rynek wchodzi w fazÚ stagnacji, a zarabianie metodami, które wczeĂniej byïy skuteczne, jest coraz trudniejsze. W takich okolicznoĂciach lepiej zaczÈÊ gromadziÊ przedmioty, które mogÈ nabieraÊ wartoĂci z upïywem czasu.
Kaĝde rozszerzenie jest pod tym wzglÚdem nieco inne, najlepiej jest wiÚc we wïasnym zakresie zbieraÊ informacje o tym, co siÚ opïaca, a co nie — tym bardziej ĝe sytuacja na rynku
zmienia siÚ wtedy jak w kalejdoskopie. Oto krótkie zestawienie towarów, które w ujÚciu historycznym stanowiïy najpewniejszÈ lokatÚ kapitaïu w okresach przejĂciowych, przed nowymi
rozszerzeniami:
Q zwierzaki i wierzchowce;
Q surowce, takie jak rudy metali oraz zioïa (przy czym jest to na ogóï inwestycja
dïugoterminowa: potrzeba miesiÚcy, aby po wydaniu nowego rozszerzenia ceny
starych surowców wzrosïy do oczekiwanego poziomu);
Q ekwipunek i sprzÚt, który moĝe siÚ okazaÊ popularny w kontekĂcie przeistoczeñ
(transmogrification);
Q przedmioty prestiĝowe.
U schyïku kaĝdego rozszerzenia warto mieÊ oczy otwarte na dobre okazje; gdy krainy dodane
w danym rozszerzeniu opustoszejÈ, cena wymienionych wyĝej towarów moĝe znaczÈco wzrosnÈÊ.

¥wiÚta
Dïugie ĂwiÚta, takie jak gwiazdka, kiedy wielu mïodych graczy ma wolne, mogÈ siÚ przyczyniÊ do powstania nietypowych okolicznoĂci na rynku w Ăwiecie gry. Dla graczy zaangaĝowanych w zarobkowanie w domach aukcyjnych w Azeroth sÈ to doĂÊ ciÚĝkie czasy, jako ĝe mïodzi,
niedoĂwiadczeni gracze czÚsto zaniĝajÈ ceny wystawianych przedmiotów. Na wiÚkszych, bardziej zaludnionych serwerach ten efekt nie jest bardzo widoczny, gdyĝ sama wielkoĂÊ rynku
ma stabilizujÈcy wpïyw na ceny, ale warto mieÊ oczy otwarte na wszelkie nietypowe zmiany.
Latem, zwïaszcza na serwerach amerykañskich, wielu graczy czasowo rezygnuje z gry, korzystajÈc z pogody i moĝliwoĂci wyjazdu na wakacje z dzieÊmi. O ile moĝe na tym ucierpieÊ popyt,
gdyĝ duĝa czÚĂÊ graczy zajmuje siÚ innymi sprawami, o tyle podaĝ surowców na ogóï pozostaje na niezmienionym poziomie, gdyĝ znaczna ich czÚĂÊ pochodzi od graczy prowadzÈcych
boty, które nie biorÈ urlopów…

Popyt i podaĝ
Popyt i podaĝ to dwie gïówne siïy sterujÈce prawdziwymi rynkami; nie inaczej jest w World of
Warcraft. W domach aukcyjnych w grze ceny rynkowe natychmiast reagujÈ na wszelkie fluktuacje w popycie oraz podaĝy i sÈ wrÚcz modelowym odzwierciedleniem tych zjawisk.
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W World of Warcraft gracz wystawiajÈcy przedmiot w domu aukcyjnym na ogóï nadaje mu
cenÚ nieco niĝszÈ niĝ najniĝsza aktualna cena rynkowa, z nadziejÈ, ĝe gracze wybiorÈ tañszy
produkt, a nie ofertÚ konkurencji. JeĂli przedmiot nie zostanie kupiony, kolejny wystawiajÈcy
gracz ponownie przebije cenÚ i tak dalej. To zjawisko trwa do chwili, gdy dalsze obniĝanie ceny
stanie siÚ nieopïacalne bÈdě aĝ naturalny popyt spowoduje wyrównanie cen.
Ze wzglÚdu na dynamikÚ interakcji zmiany w popycie i podaĝy majÈ bïyskawiczny wpïyw na
rynek, a fluktuacje cen zachodzÈ szybciej, niĝ jest to moĝliwe w rzeczywistym Ăwiecie.

ZaleĝnoĂÊ miÚdzy surowcami a gotowymi produktami
Jednym z najwaĝniejszych aspektów ekonomii Ăwiata World of Warcraft sÈ zaleĝnoĂci miÚdzy
popytem, podaĝÈ, cenami surowców uĝywanych do wytwarzania produktów a samymi produktami. W miarÚ rosnÈcej dostÚpnoĂci surowców moĝna wytworzyÊ wiÚcej egzemplarzy danego
produktu. Wzrost podaĝy produktu powoduje obniĝenie cen, to zaĂ przekïada siÚ na mniejsze
zyski, aĝ do chwili gdy spadnÈ ceny na surowce. Caïy proces trwa dopóty, dopóki rynek nie
znajdzie siÚ w równowadze, a ceny surowców i gotowych produktów nie ustabilizujÈ siÚ.
Zmiany po jednej stronie opisanych zaleĝnoĂci — gotowych dóbr albo surowców — mogÈ
spowodowaÊ zaburzenie stanu równowagi. Niektóre spoĂród takich zmian, mogÈce mieÊ
istotny wpïyw na rynek i stosunkowo czÚste, to:
Q ingerencje w czÚstotliwoĂÊ odnawiania siÚ zïóĝ surowców na mapie;
Q dodanie nowych instancji rajdowych, lochów i (lub) pól bitewnych PvP;
Q dodanie nowych przedmiotów, które w naturalny sposób wypierajÈ stare

(na przykïad pojawienie siÚ kamieni szlachetnych klasy epic);
Q zmasowane akcje przeciwko botom.

Naleĝy zauwaĝyÊ, ĝe tego typu zmiany majÈ bezpoĂredni wpïyw tylko na jednÈ stronÚ omawianych zaleĝnoĂci: gotowe produkty albo surowce, ale relacje pomiÚdzy nimi sprawiajÈ, ĝe
jedno oddziaïuje na drugie i na odwrót. UĂwiadomienie sobie tych zaleĝnoĂci ma zasadniczy
wpïyw na zrozumienie ekonomii w Ăwiecie World of Warcraft.

NieproporcjonalnoĂÊ rozkïadu dóbr
W miarÚ jak Twój majÈtek bÚdzie stopniowo rósï, powinieneĂ pamiÚtaÊ, ĝe jesteĂ znacznie
zamoĝniejszy od typowego gracza, który ma na swoim koncie najwyĝej 80 tysiÚcy sztuk zïota.
Dlaczego to takie istotne? Otóĝ ogarniÚty gorÈczkÈ zïota moĝesz mieÊ skïonnoĂci do wyciskania z klientów ostatniego miedziaka… ale pamiÚtaj, ĝe jeĂli ceny bÚdÈ zbyt wysokie, nikogo nie
bÚdzie staÊ na zakup Twoich towarów. Zasadniczo, w miarÚ jak cena przedmiotu spada do bardziej
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przystÚpnego poziomu, zapotrzebowanie na niego systematycznie roĂnie, gdyĝ coraz wiÚksza liczba graczy jest w stanie pozwoliÊ sobie na zakup. W pewnej chwili cena i popyt stabilizujÈ siÚ
na poziomie, który czysto teoretycznie moĝna byïoby utrzymywaÊ w nieskoñczonoĂÊ.
Naleĝy pamiÚtaÊ, ĝe na najkosztowniejsze przedmioty, takie jak wierzchowce i sprzÚt BoE, staÊ
bardzo niewielki odsetek graczy na serwerze; a przecieĝ tylko czÚĂÊ z nich bÚdzie w ogóle
zainteresowana ich kupnem (z pewnoĂciÈ nie dochrapali siÚ posiadanych pieniÚdzy, trwoniÈc
je na tego typu rzeczy…). SzukajÈc zbytu na te towary, musisz wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe zaledwie
niecaïe 5% ogóïu graczy dysponuje ponad milionem sztuk zïota — to zaĂ oznacza, ĝe na danym serwerze moĝe byÊ tylko jeden lub dwóch, którzy sÈ w stanie i przede wszystkim chcÈ
sobie pozwoliÊ na dobra luksusowe.
WiÚcej informacji o nieproporcjonalnym rozkïadzie dóbr oraz o ankiecie dotyczÈcej zasobnoĂci graczy
moĝesz znaleěÊ pod adresem http://thegoldencrusade.net/world-of-warcraft-wealth-survey/.

¥wiÚta
W Ăwiecie World of Warcraft organizowane sÈ imprezy ĂwiÈteczne, które mogÈ w pewnym
stopniu wykreowaÊ minirynki na nietypowe przedmioty, które przyciÈgajÈ uwagÚ graczy tylko
przy okazji tych ĂwiÈt. Najlepszym przykïadem takiej okazji jest Winter’s Veil — ĂwiÚto trwajÈce mniej wiÚcej od poïowy grudnia do Nowego Roku. W tym okresie duĝÈ popularnoĂciÈ cieszÈ
siÚ… jajka, a konkretnie przedmiot o nazwie Small Egg, niezbÚdny do przyrzÈdzenia potrawy
potrzebnej do zdobycia jednego z osiÈgniÚÊ majÈcych zwiÈzek z tym ĂwiÚtem. ChoÊ zyski
z konkretnie tego przedmiotu sÈ niewielkie, warto poszukaÊ innych okazji zwiÈzanych z róĝnymi ĂwiÚtami oraz wydarzeniami w grze, takimi jak:
Q Lunar Festival,
Q Love is in the Air,
Q Noblegarden,
Q Children’s Week,
Q Midsummer Fire Festival,
Q Brewfest,
Q Hallow’s End,
Q Pilgrim’s Bounty,
Q Winter Veil.
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Podsumowanie
Po przeczytaniu tego rozdziaïu powinieneĂ mieÊ ogólne rozeznanie co do ekonomii i rynku
w World of Warcraft i umieÊ czerpaÊ z tego profity. OmówiliĂmy rolÚ zïota jako waluty, wpïyw
zachowania graczy oraz wydarzeñ na serwerze na rynek oraz potencjalnÈ zyskownoĂÊ wydarzeñ specjalnych.
W kolejnych rozdziaïach zajmiemy siÚ maksymalizacjÈ zysków dziÚki zastosowaniu zaawansowanych technik, takich jak zarzÈdzanie zasobami magazynowymi i czasem oraz handel
miÚdzy serwerami i frakcjami, które pozwalajÈ na osiÈganie zysków niemoĝliwych do uzyskania dla wiÚkszoĂci graczy.
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Skorowidz
A
alchemia, 71
amulety, 84
anonimowoĂÊ, 20
aplikacja Mobile Armory, 162
aukcje, 168
kupno, 165
sprzedaĝ, 166
wskazówki, 169
aukcje, 46, 168
ceny maksymalne, 103
ceny minimalne, 102
skanowanie resetujÈce, 103
ustawienia zaawansowane cen, 103
wyjÈtki, 101
wystawianie, 102
zarzÈdzanie, 104

B
bank, 24
bankier, 16, 21
konfigurowanie postaci, 22
przechowywanie przedmiotów, 23
sakwy specjalistyczne, 23
zarzÈdzanie bagaĝem, 22
bezpieczeñstwo, 21
blogi, 171
boty, 32, 128
Breanni, 39
broñ, 83
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C
CoD, Cash on Delivery, 159
codzienne czynnoĂci, 47
cykl
dzienny, 126
od poprawki do poprawki, 127
rozszerzeñ, 129
tygodniowy, 126
czat handlowy, 157

D
dealer Rashaad, 37
dobra luksusowe, 123
dodatek, 95
Altoholic, 106, 153
TradeSkillMaster, 156
dom aukcyjny
czarnorynkowy, 123
neutralny, 142
obsïuga zdalna, 162
opïaty, 125
skanowanie, 109
w Booty Bay, 142
w Everlook, 144
w Gadgetzan, 143
zakïadka TSM, 113
dostawcy, 157
dostawcy stworzeñ, 41
doĂwiadczenie, 52
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E
ekonomia skali, 140
eliksiry, 74
e-mail, 25

F
farmowanie, 55
flasze, 73
flipping, 159
forum The Consortium, 171
frakcja
Argent Tournament, 42
Sunsong Ranch, 45
The Tillers, 45
funkcje moduïów TSM, 109

G
glify, 82
Gold Dragon Kill Points, 50
gotowe produkty, 131
górnictwo, 57
GPH, Gold per Hour, 136
gracze Hordy, 44

K
kaletnictwo, 87
kamienie, 67, 85
niepospolite, 68
rzadkie, 68
kanaï IRC, 171
konfigurowanie
dodatku Altoholic, 153
dodatku TradeSkillMaster, 97, 156
postaci bankiera, 22
konta, 151
korespondencja nieĝyczliwa, 25
kowalstwo, 77
kraina
Dread Wastes, 61, 65
Icecrown, 42
Krasarang Wilds, 58, 62
Kun-Lai Summit, 60, 64
The Jade Forest, 58, 62
The Valley of the Four Winds, 63
Townlong Steppes, 60, 64
Vale of Eternal Blossoms, 59, 63
krawiectwo, 90
kupno, 165
kupowanie zïota, 31

L

H
handel
miÚdzy frakcjami, 141
zïotem, 31
handlowiec
narzÚdzie TradeSkillMaster, 95
serwis The Undermine Journal, 114
Horda, 43

I
identyfikator, 21
inskrypcje, 82
instalacja TradeSkillMaster, 96
inĝynieria, 79
IRC, Internet Relay Chat, 171

J
jubilerstwo, 85

lochy, 52


ïowienie ryb, 44

M
magazyn podrÚczny, 138
minimapa, 56
mistrz gildii, 147
Mobile Armory, 162
moduïy TSM, 98, 109
multiboxing, 151

N
napoje magiczne, 72
naprawy, 125
naramienniki, 83
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narzÚdzia handlowca
The Undermine Journal, 114
TradeSkillMaster, 95
neutralne domy aukcyjne, 142
NPC, non-player character, 47

O
opcje moduïów TSM, 98
optymalizacja profesji, 71
Orgrimmar, 18

P
Pandaria, 56, 57
pïatnoĂÊ CoD, 159
poczta, 108
podaĝ, 130
podnoszenie poziomu doĂwiadczenia, 52
popyt, 130
porzÈdek dnia, 136
postaci niezaleĝne, 123
powielanie przedmiotów, 32
poziom doĂwiadczenia postaci, 28
pozyskiwanie dostawców, 157
profesje, 27, 105
dodatkowe, 30
niewykorzystane, 29
wytwórcze TSM, 110
przechowywanie przedmiotów, 23, 24
przedmioty rzadko spotykane, 161
Przymierze, 41
PTR, Public Test Realms, 128
publiczne serwery testowe, 170
PvE, Player versus Environment, 49, 88, 91
PvP, Player versus Player, 48, 87, 91

R
rabaty, 46
rajdy, 50, 126
receptury, 72
rozkïad dóbr, 131
rozszerzenia, 129
ryboïówstwo, 44
rzemiosïa
ustawienia cen, 105
ustawienia inwentarza, 106
ustawienia kolejki, 107

S
sakwy specjalistyczne, 23
serwis
Battle.net, 20
The Undermine Journal, 114, 159, 171
WoW Insider, 172
Wowhead, 39
Shattrath, 19
Shrine of Two Moons, 18
skanowanie resetujÈce, 103
skórowanie, 65
skrzynka pocztowa, 24
specjalizacje, 77
sprzedawcy, 39, 43
neutralni, 37
Przymierza, 41
sprzedaĝ, 159, 166
sprzedaĝ zwierzaków, 36
sprzÚt
PvE, 88, 91
PvP, 87, 91
Stormwind, 18
strona
dla wybranego serwera, 115
Great Deals, 161
przedmiotu, 117
sprzedawcy, 118
Unusual Items, 161
stworzenia, 39, 43
stworzenia z gwiazdkÈ, 43
surowce, 131

¥
ĂwiÚta, 130, 132

T
tasowanie, 66
TOS, Terms of Service, 31
towarzysze, 43, 44
TradeSkillMaster, 95
AuctionDB, 109
ksiÚgowoĂÊ, 109
materiaïy, 112
opcje aukcji, 99–103
opcje poczty, 108
opcje rzemiosï, 105
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TradeSkillMaster
opcje zakupów, 104
produkcja, 110
Ăledzenie przedmiotów, 110
transfery miÚdzy serwerami, 146
transmutacje, 75
trasy
dla górników, 57, 59
dla zielarzy, 62
TSM, Patrz TradeSkillMaster

U
ulepszenia
naramienników, 83
przedmiotów, 89
zbroi, 92
usprawnienia przedmiotów, 78

W
walki PvP, 48
wybór
bankiera, 17
imienia, 17
klasy postaci, 19
miasta bazowego, 17
profesji, 26, 27
wycena przedmiotów, 69
wykroczenia, 33
wymogi bezpieczeñstwa, 21
wytwórczoĂÊ, 66

Z
zadania powtarzalne, 47
zaklinanie, 79
zakupy, 104
zapasy, 141
zapasy dïugoterminowe, 139
zarabianie
na transferach, 147
zïota, 47
zarzÈdzanie czasem, 135
zawód, 27
zbieranie surowców, 56
zbroje, 78, 92
zdalna obsïuga domu aukcyjnego, 162
zdobywanie kamieni, 67
zielarstwo, 61
zïoto, 122
znacznik
<Exotic Creatures>, 37
<Honor Trade Goods>, 49
<Pet Supplies>, 38

½
ěródïa dochodów, 55
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