- Федеральне міністерство у справах захисту навколишнього середовища, охорони природи,
будівництва та безпеки ядерних реакторів, Німеччина
- Товариство “EcoVisio”, Молдова

Чи можемо ми ризикувати кліматом?
“У мене все правильно!” - кричить Юліан, черговий раз дратуючи Габі своєю зарозумілою посмішкою.
“Ясна річ, ми і не чекали нічого іншого від нашого розумника, - з усмішкою відповідає вона. - Але у мене
також немає жодної помилки”. “І у мене!” - одночасно вигукують Лілія і Іон. Проте Юліан відмовляється
піддаватися на їхні провокації і просто вимовляє: “Keep cool!”
Ті ж слова написані великим шрифтом на коробці, яку він демонстративно виймає з-під столу.
Його друзі здивовані. Габі з цікавістю береться до гри, але тут же обурено вигукує: “Гра?! Невже нам більше
нічого робити? Ми ж хочемо врятувати світ!”. “Спочатку не завадило б попрактикуватися, повідомляє їй Юліан. - Для цього і потрібна гра”. Лілія тим часом вже читає інструкцію до гри:
- Круто, ми будемо будувати фабрики! Оце-так!
- Ану ж, дай подивитися! - Вимагає Габі і норовить вихопити брошуру з рук подруги.
Юліан дає їй свій власний примірник. Настає тиша, яку порушує Іон:
- Ех, якби тільки Аня і Ханна були зараз з нами! Тоді у нас було б...
- Шість гравців? – перебиває його Габі. – Але це не страшно, ми можемо грати і вчотирьох!
Але у Юліана все одно інше на думці: “Було б чудово, якби ми грали всім класом. Тоді це було б схоже на
справжню конференцію!”
- Хіба це реально? - цікавиться Лілія.

Юліан:
Ми просто поділимо клас на делегації країн світу, визначимо лідерів делегацій,
представників преси та - якщо вистачить людей - активних громадських діячів...
Кожен матиме свою роль:

Преса:
Лідери делегацій:
Пересувають елементи
гри після обговорень у
своїй групі; можуть
також вести переговори
з делегаціями інших
країн, а також надають
доступ пресі до
інформації.

Делегації:
Визначають під час обговорень
хід гри. Кожна група має свій
метод прийняття рішень
(анонімне голосування,
кваліфікована більшість (2/3),
абсолютна більшість (> 50%)).

Кожна група країн призначає
одного представника преси.
Бажано, щоб ця людина
володіла непоганими
знанями з теми. Крім того,
можна призначити двох-трьох
незалежних журналістів, які
будуть доповідати про хід
конференції у цілому.
Оновлена інформація має
надходити після кожних трьох
кроків конкретної делегації.
Кожні п'ять кроків - або у разі
особливої ситуації журналісти проводять
інтерв'ю з лідером делегації.

Громадськість:
Висловлює свою думку - схвалення
або протест - з приводу кожної
новини, наданої пресою.

Правила гри
Для того, щоб розпочати гру, необхідно:
●

●
●
●
●
●
●
●
●

6 індивідуальних ігрових карток, по одній на кожен регіон світу:
США & партнери, Європа, Розвиткові країни, Нові індустріальні країни, Країни
пострадянського простору і ОПЕК.
1 кубик
1 карбометр
40 «чорних» фабрик
35 «зелених» фабрик
30 захисних фішок (червоних кубиків)
120 вуглецевих шайб
48 карток зі стихійними лихами
11 карток зі стратегічними цілями

Кількість учасників (гравців / делегацій країн):
6 - всі країни
5 - без країн пострадянського простору або ОПЕК
4 - без країн пострадянського простору і ОПЕК
3 - тільки США & партнери, Європа і Нові індустріальні країни

 Початок гри
1. Заповніть карбометр вуглецевими шайбами до лінії старту в блакитний зоні. Карбометр вказує
середньосвітову температуру, але також він є джерелом прибутку, яку отримує учасник за чорні
фабрики. Чим менше шайб у карбометрі, тим температура вища. У розрахунок береться колір
відповідного сегменту (блакитний - 1, жовтий - 2, помаранчевий - 3, червоний - 4), який
знаходиться над верхньою шайбою.
2. Розподіліть групи країн: кожна делегація отримує індивідуальну картку регіону і кладе її перед
собою лицем догори. Групи країн розподіляють залежно від кількості гравців / команд (див.
таблицю вище). На кожній картці регіону, в першому полі першого ряду відповідного рядку, має
бути по одному чорному, зеленому і червоному кубику. Це - цінові кубики, які відображають
кількість вуглецевих шайб (під кубиком) що має сплатити делегація щоб придбати кожну
наступну нову фабрику чи захисний кубик. [1]
3. Кожна панель регіону містить інформацію про вихідні дані на час старту, тобто скільки чорних і
зелених фабрик ви маєте. [2] Слід розмістити відповідну кількість чорних і зелених кубиків на
ігровій дошці, де знаходиться зона групи країн (або країни), які ви представляєте. Кожна
делегація отримує кілька вуглецевих жетонів в якості початкового бюджету: США і партнери
отримують 3 жетони, наступні два гравця за годинниковою стрілкою теж по три, а всі інші гравці
по 4 жетони. Всі інші жетони і кубики залишаються у коробці і становлять запаси загального
фонду.

4. Кожна делегація витягує по одній картці зі стратегічними цілями, зміст якої має залишатися
секретом для інших гравців. У разі, якщо грає мінімальна кількість команд (три), то попередньо
слід витягти всі картки з подібними завданнями «Допомога в цілях розвитку» або «Технічне
співробітництво».
5. Для початку варто перетасувати картки зі стихійними лихами і покласти їх лицьовою стороною
вниз у «кліматичній» зоні ігрового поля. Якщо беруть участь менше шести делегацій, попередньо
слід витягти всі картки, що стосуються відсутніх країн.

[3]

[2]
[1]

 Хто виграє?
Ви виграєте, якщо першими досягаєте свою економічну ціль, а також одну із політичних. Всі гравці
програють, якщо з карбометру буде знято останню шайбу, або коли жоден з гравців не матиме більше
двох фабрик (будь-якого кольору).
Для досягнення економічної цілі необхідно мати як мінімум таку кількість фабрик, яка зазначена на
панелі відповідної делегації, незалежно від їхнього кольору. [3] В рахунок йдуть також фабрики, які
були у вас з самого початку, але червоні кубики не враховуються.
Політичну мету можна вважати досягнутою за умови реалізації одного з двох секретних завдань,
зазначених на картці (не має значення, яке з них, стратегію можна змінювати у ході гри). Реалізація
таких цілей в більшості випадків залежить від числа фабрик або захисних фішок, що належать іншим
гравцям.
Метою «Нафтової промисловості» є наявність мінімального числа «чорних» фабрик на ігровому полі
(незалежно від їх власника). Головна ціль «екологічних скептиків» - загальна кількість "зелених"
фабрик на ігровому полі не має перевищувати вказаного числа. «Допомога в цілях розвитку» означає,
що розвиткові країни, нові індустріальні країни і країни пострадянського простору мають мати
більше «захисних фішок».

[4]

Усі політичні цілі наведені в кінці інструкції.
Точна кількість фабрик / фішок, що вимагається
для перемоги, в будь-якому випадку залежить
від числа гравців. Для кожного варіанта картка
із стратегічною ціллю вказує мінімальну або
максимальну кількість фабрик / фішок, які
повинні знаходитися на ігровому полі. [4]

Не має значення, чий хід у грі в даний момент: якщо будь-яка делегація досягла своєї економічної і
одну з політичних цілей (все одно, в якому порядку), гру можна вважати закінченою.



Хід гри

Право першого ходу завжди надають делегації США і її партнерам, потім гра продовжується у
напрямку за годинниковою стрілкою. Під час свого ходу кожна делегація може вести переговори з
іншими делегаціями, позичати гроші або ініціювати спільні інвестиції, у такому разі делегаціяініціатор зобов’язана брати у ній участь.

Алгоритм дій для кожної делегації під час здійснення ходу
1. Витягніть картку зі стихійним лихом з колоди та киньте гральний кубик, щоб з'ясувати,
чи відбудеться вказана на картці подія.
2. Отримання прибутку (вуглецеві шайби) від фабрик. ОПЕК і країни пострадянського
простору отримують і додатковий прибуток (див. нижче).
3. Інвестиції: вуглецеві шайби можуть бути використані для придбання «чорних» фабрик,
«зелених» фабрик, захисних фішок або інновацій. Це можна зробити у будь-якому
порядку, якщо тільки у делегації є досить шайб - вони є грошовим еквівалентом у грі. У
розвиткових країн є додаткова опція (див. нижче).
4. Відновлення клімату: карбометр поповнюється новими шайбами.

1. Картки зі стихійними лихами
Слід витягнути верхню картку з колоди і показати її всім гравцям. Наслідки залежать від типу картки
і від стану клімату на момент гри. Потім картка кладеться горілиць на ігрове поле.
Коли рівень карбометру знаходиться у першій, блакитній зоні, під час кожного ходу гравці витягують
лише одну картку. Коли ж він спускається у жовту зону і нижче, під час ходу кожна делегація витягує
по дві картки.

Стихійне лихо або ...?
У грі є імовірність екстремального кліматичного явища. Якщо воно відбувається (це визначають
киданням кубика), наслідки зміни клімату можуть стосуватися одного або всіх гравців, тому в першу
чергу слід прочитати умови з картки: на кого впливає вказана подія. [5] Подальші дії залежать від
показників карбометру: 1 / блакитна зона, 2 / жовта зона, 3 / помаранчева зона або 4 / червона зона.
Кожному варіанту відповідає відповідний стовпчик у нижній частині картки (1-3, 1-4, 1-5 або 1-6). [6]
Делегація, що має право ходу, кидає кубик.
Якщо випадає одне з чисел, вказане у
діапазоні щодо стану клімату на момент гри
(наприклад, 2, у той час як верхній жетон
знаходиться у «блакитний» зоні, діапазон якої
від 1 до 3), то катастрофа відбудеться, і група /
[6]
групи країн, які стають її жертвами, повинні
[7]
покрити заподіяну їм шкоду (необхідна
«сума» шайб також вказана на картці). [7] Ціна
[5]
збитку може зменшуватися, у залежності від
того, скільки захисних фішок (червоних) ви маєте. Одна захисна фішка зменшує суму збитку на одну
вуглецеву шайбу. Фінальна сума стає частиною загального фонду.
Якщо делегація не може покрити збитки із власного бюджету, і жодна інша не бажає її підтримати,
то постраждала сторона повинна відмовитися від однієї (або більше) фабрик, якими вона володіє,
(право вибору, якої саме фабрики, залишається за учасником). За кожну знесену фабрику вона
отримує дві вуглецеві шайби із загального фонду (і може використовувати їх для покриття збитків від
катастрофи).
Деякі ж картки із стихійними лихами є сприятливими для гравців. Замість суми, яку варто
відшкодувати, на них вказані цифри 0, +1 або +2. Якщо відбувається одна з подібних подій, то
делегація отримує відповідне число жетонів із загального фонду. У даному випадку захисні фішки не
мають ніякого значення.

Виверження вулкана
Карбометр поповнюється новими жетонами із загального фонду. Їхню кількість визначає сума
чисел, що випало на кубику: його кидають тричі, як зазначено на картці, і одна позначка на кубику
дорівнює одній доданій шайбі (тобто їх число може бути від 3 до 18).

Підвищення сонячної активності
Вуглецеві шайби знімають з карбометру в загальний фонд. Їхню кількість визначає сума чисел, які
випали на кубику: його кидають тричі (вказано на картці), і кожен пункт дорівнює одній шайбі, яка
знімається з карбометру (тобто їх число може бути від 3 до 18).

2. Прибуток
Кожна фабрика, незалежно від кольору, приносить своїм власникам прибуток – дві шайби. Однак
прибуток від «чорних» фабрик надходить з карбометру, що є причиною підвищення світової
температури. Прибуток від «зелених» фабрик надходить із загального фонду. ОПЕК і колишній СРСР
отримують додатковий прибуток:
ОПЕК підраховує загальну кількість «чорних» фабрик на ігровому полі і отримує по одній додатковій
вуглецевій шайбі за кожні чотири фабрики; число округляється у меншу сторону (наприклад, 2 жетона
за 11 фабрик, і 3 за 13 фабрик).
Країни пострадянського простору, для яких також характерний експорт викопного палива, під час
свого ходу мають право вимагати одну шайбу у делегації Європи - до тих пір, поки у цієї групи країн є
хоч одна чорна фабрика. Коли ж число чорних фабрик Європи дорівнює нулю, то Країни
пострадянського простору маюсь вимагати шайбу у групи Нових індустріальних країн, якщо у них є
хоч б одна чорна фабрика, до тих пір, поки число чорних фабрик в регіоні теж не дорівнюватиме нулю.

3. Інвестиції
Будуючи нові фабрики, гравці сприяють підвищенню свого майбутнього прибутку.
Будівництво «чорних» фабрик
Ціна кожної нової фабрики вказана на індивідуальних картках кожної делегації (ціни різняться) і
дорівнює тому числу, над яким в момент гри знаходиться чорний кубик. [8] Делегація повинна
внести необхідну кількість шайб у якості ціни в загальний фонд і, таким чином, вона купує чорну
фабрику, а потім має розмістити її на своїй території на ігровому полі. [9] При купівлі кожної наступної
фабрики чорний кубик, що знаходиться на панелі, переміщається на одну клітку вправо; [10] таким
чином, ціна на чорні фабрики поступово знижується.

Будівництво «зелених» фабрик
«Зелені» фабрики будуються за таким же принципом, як і «чорні»; їхня ціна вказана на індивідуальній
панелі, у зеленій секції, і змінюється відповідно до того, як ви переміщуєте кубик вправо. Нові
фабрики розміщуються у відповідній зоні на ігровому полі. [11]
Купівля захисних фішок
Кожна захисна фішка (червоний кубик) зменшує загальний збиток від катастрофи на одну шайбу.
Купівля захисних фішок відбувається так само як і фабрик. Ціна на захисні фішки вказана у червоній
секції на індивідуальній ігровій панелі. На відміну від ціни за фабрики, тут ціна зростає з кожною
наступною покупкою. Фішки, які ви придбали, також розміщуються у відповідній зоні на ігровому
полі. [12]

[9]

[8]

[11]

[12]

[10]

Інновації
Інновації знижують ціни на «зелені» або «чорні»
фабрики. Коли приходить черга будь-якої з
делегацій, вона може оголосити про свій намір
проводити дослідження у сфері «зелених» або
«чорних» технологій. Для розвитку інновації
[13]
необхідно 7 вуглецевих шайб, проте зробити
інвестицію може кожна делегація; майбутня вигода
може бути спільною. Всі повинні прийти до угоди
щодо типу технології. Кожна зацікавлена делегація робить свій внесок; зібрані сім шайб йдуть до
загального фонду. Всі делегації, які беруть участь в інвестиції, переміщають кубик вправо на дві
клітинки (секція залежить від типу технології, яку ви вибрали). [13] Делегація-ініціатор має право
дозволити чи заборонити брати участь в інновації країнам, які не зробили інвестицію.

Бонус для розвиткових країн
Розвиткові країни можуть помістити до трьох жетонів з резерву на карбометр, або, навпаки, зняти їх
з карбометру до загального фонду. Цей бонус може бути використаний під час переговорів як умова
для отримання фінансової підтримки від інших країн («Ми зробимо це тільки тоді, коли ви дасте нам
… вуглецеві шайби»), чи на будь-яких інших умовах.

4. Відновлення клімату
У кінці кожного ходу карбометр поповнюється деякою кількістю жетонів із загального
фонду. Конкретне число залежить від стану клімату на момент гри (блакитна зона - +1
жетон; жовта - +2; помаранчева - +3; червона - +2 жетона).
Якщо рівень карбометру вперше за гру спускається до помаранчевої зони [14], слід
зібрати всі картки із стихійними лихами (навіть ті, якими вже грали перед цим),
перетасувати і знову покласти їх біля ігрового поля.
Після відновлення клімату приходить черга наступної делегації.

[14]

Поширені запитання
Про що можна вести переговори?
Фактично про що завгодно. Переговори - це суть гри «Keep Сool!». Ви можете займатися
спільними інноваціями, інвестиціями у фабрики і позичанням шайб. Наприклад,
будівництво зелених фабрик у нових індустріальних країнах або інвестиція в її будівництво. Але
обмінюватися фабриками чи захисними фішками заборонено.

Чи можу я допомагати жертвам стихійних лих?
Якщо у іншої делегації недостатньо шайб, для того, щоб відшкодувати збиток, заподіяний карткою
стихійного лиха, ви можете допомогти даній делегації, надавши їй свої жетони. Яким чином ви
отримаєте ці шайби назад, залежатиме від ваших подальших перемовин.

Хто повинен платити, якщо всі країни піддаються наслідкам стихійного лиха?
Кожен платить ту кількість жетонів, яка зазначена на картці зі стихійним лихом. Різниця лише у тому,
що залежно від кількості захисних фішок (червоних), які має має кожна з делегації, буде різною
фінальна ціна збитку.

Чи можу я будувати фабрики або купувати захисні фішки для інших країн?
Так, ви можете, якщо це ваш хід і якщо інша делегація згодна на це. Однак слід зазначити, що при
купівлі враховується ціна, зазначена на індивідуальній картці цієї країни, і кубик пересуватиметься
(знижуючи або підвищуючи ціну) тільки на картці країни, для якої ви купуєте фабрику. Наприклад,
якщо Європа будує «чорну» фабрику у розвиткових крaїнах, то показник ціни «чорних» фабрик для
цієї групи країн переміститься на одну клітинку вправо. У цілому, якщо що-небудь будується в іншій
країні, та делегація, на території якої це відбувається, теж бере участь у цих заходах.

Як я можу зносити фабрики або ліквідувати захисні фішки?
Ви можете зробити це у будь-який момент під час свого ходу. Ліквідаційна вартість кожної фабрики
– 2 шайби; захисні фішки ціни не мають. Кубики прибираються з ігрового поля і переходять до
загального фонду. Ціна захисних фішок пересувається на одну клітинку вліво. Ціна фабрик
залишається колишньою.
Іншою метою знесення фабрик або захисних фiшок може бути перешкоджання іншим гравцям у
досягненні їхніх політичних цілей.

Чи можу я втратити захисні фішки?
Ви не можете втратити захисні фішки внаслідок стихійних лих. Ви можете скоротити їхнє число тільки
за власним вибором; у такому випадку ціновий кубик у червоній секції панелі пересувається у лівий
бік.

Чи змінюється ціна на фабрики після знесення?
Ні, якщо ви ліквідуєте фабрику (добровільно або вимушено), вона зникне з ігрового поля, але ціна
залишиться незмінною.

Чи можу я конвертувати "чорні" фабрики в "зелені"?
Пряма конвертація неможлива. Однак під час вашого ходу ви можете добровільно знести одну або
кілька чорних фабрик і використати гроші, які ви отримали для купівлі «зеленої» фабрики.

Чи можна знизити ціни на захисні фішки?
Ні, в такому випадку інновації неможливі.

Яка буде ціна у разі одночасного будівництва декількох фабрик або покупки декількох
захисних фішок?
Для реалізації покупки однієї фабрики є визначена ціна на вашій індивідуальній картці. При покупці
кожної наступної фабрики ціновий кубик пересуватиметься на одну клітинку вправо, вказуючи ціну
наступної фабрики. Таким чином, якщо ви будуєте три фабрики, то може статися, що ціна першої
становитиме 7 шайб, а друга і третя вже 6 шайб.

Що відбувається, якщо цінової кубик опиняється в останній клітинці? Чи є число фабрик
і захисних фішок обмеженим?
Коли ціновий кубик досягає останньої клітинки, вартість не може більше змінюватися. Ви можете
купувати необмежену кількість фабрик або захисних фішок за цією ціною. Вона автоматично стає
фіксованою.

Що відбувається, коли я змушений знести всі свої фабрики?
У разі якщо у вас не вистачає шайб, аби відшкодувати збитки стихійного лиха (і ніхто не може або не
хоче вас підтримати), ви повинні ліквідувати фабрики для покриття дефіциту. Однак якщо в такому
випадку у вас не залишається жодної фабрики, то ви повинні віддати максимально можливу кількість
шайб, але можете зберегти останню фабрику (і всі захисні фішки).

Що відбувається, якщо карбометр переповнюється шайбами?
Виверження вулкана або відновлення клімату можуть призвести до ситуації, коли не всі шайби
поміщаються на карбометрі. У такому випадку карбометр варто заповнити до крайньої межі, а всі
«зайві» жетони залишаються в резерві.

Яких цілей потрібно досягти, щоб виграти?
Неважливо, яка з двох політичних цілей досягнута - має значення тільки те, чи досягнута одночасно і
економічна мета. Політичні цілі завжди враховують кілька груп країн (всі країни, або країни, що
розвиваються, нові індустріальні країни та пострадянські країни). Економічна мета стосується тільки
власних фабрик кожної делегації.

Чи можлива одночасна перемога декількох делегацій?
Перемога можлива і в тому випадку, якщо в момент гри хід належатиме іншій делегації. Таким чином,
кілька делегацій можуть виграти одночасно, наприклад, якщо у них однакові політичні цілі.

Чи можу я змінити свою секретну мету?
Картка з вашою політичною метою належить вам протягом всієї гри; логічно сконцентруватися на
досягненні однієї з двох зазначених на ній цілей. Однак, оскільки перемога вимагає реалізації будьякої з них, ваша стратегія може бути змінена в будь-який момент.

Що відбувається, якщо картки зміни клімату закінчуються?
Всі картки зміни клімату тасуються і знову кладуть на стіл, як було на початку гри.

Картки зі стихійними лихами
США & партнери








Снігова буря на Східному узбережжі (-2/-4/-6/-10)
Засуха в Каліфорнії (-3/-4/-6/-11)
Невдалий урожай в США (-2/-4/-6/-13)
Різке похолодання у Північній Америці (-2/-5/-7/-12)
Стихійні пожежі в Австралії (-2/-5/-7/-9)
Ураган у Флориді (-2/-5/-8/-12)
Літній туризм в Гудзонській затоці (0/+1/+2/0)

Європа








Пізні квітневі заморозки (-2/-4/-5/-8)
Тепла зима в Центральній Європі (+1/+2/+3/0)
Снігова лавина в Альпах (-1/-4/-5/-9)
Повені у Центральній Європі (-1/-4/-6/-11)
Аномально холодна зима в Європі(-1/-3/-5/-9)
Аномально спекотне літо у Північній Європі (0/+1/+2/0)
Аномальна спека у Південній Європі (-1/-3/-5/-8)

Розвиткові країни








Лихоманка Денге в Центральній Африці (0/-1/-2/-6)
Збільшення кількості опадів у Сомалі (0/+1/+2/0)
Засуха в Ефіопії (0/-2/-2/-7)
Загибель коралових рифів у Тихому океані (0/-1/-2/-7)
Громадянська війна, викликана неврожаєм в Африці (-2/-3/-4/-7)
Урагани на островах Карибского моря (-1/-2/-4/-6)
Повінь у Бангладеші (-1/-2/-2/-8)

Нові індустріальні країни









Повінь в Китаї (-1/-3/-5/-9)
Пандемія малярії в Китаї (0/-2/-3/-8)
Ураган у Філіппінах (1/-3/-5/-9)
Танення льодовиків у Гімалаях (-1/-3/-5/-9)
Збільшення кількості опадів у Південній Африці (0/+1/+2/0)
Зникнення лісі в Амазонії (-1/-3/-4/-9)
Порушення режиму індійських мусонів (-1/-3/-4/-9)
Засуха в Індії (-1/-3/-4/-11)

Країни пострадянського простору








Невдалий урожай у Росії (-1/-2/-3/-8)
Лісові пожежі в Центральній Росії (-2/-3/-5/-8)
Сильні степові пориви вітру в Казахстані (-1/-3/-5/-9)
Танення вічної мерзлоти (0/-2/-3/-10)
Зсуви у Центральній Азії (-1/-3/-4/-7)
Опустелювання земель у Казахстані (-1/-3/-4/-9)
Можливість культивування пшениці в Сибірі (0/+1/+2/0)

ОПЕК








Збільшення кількості опадів в Ірані (0/+1/+2/0)
Раптова повінь у Саудівській Аравії (0/-2/-3/-7)
Тропічні шторми в Індонезії (-1/-2/-3/-8)
Зсуви у Венесуелі (-1/-3/-4/-10)
Нова хвороба корів у Лівії (-1/-3/-4/-9)
Громадянські війни через неврожай на Середньому Сході (-2/-4/-5/-8)
Повінь в Індонезії (-1/-2/-4/-7)

Всі країни






Глобальні сільськогосподарські втрати (-1/-2/-4/-10)
Підвищення рівня моря (0/-2/-4/-9)
Глобальна втрата біорізноманіття (-1/-2/-4/-8)
Підвищення сонячної активності (-3 - -18)
Виверження вулкану (+3 - +18)

Групи країн
США & партнери
Економічна ціль:
12 фабрик
Старт: Чорні фабрики - 5
Зелені фабрики - 1

Європа
Економічна ціль:
10 фабрик
Старт: Чорні фабрики - 3
Зелені фабрики - 2

Розвиткові країни
Економічна ціль:
4 фабрики
Бонус: до трьох
вуглецевих шайб на/з
карбометру
Старт: Чорні фабрики - 1
Зелені фабрики - 0

Нові індустріальні країни
Економічна ціль:
8 фабрик
Старт: Чорні фабрики - 3
Зелені фабрики - 0

Країни пострадянського
простору
Економічна ціль:
6 фабрик
Бонус: одна вуглецева
шайба від 1) Європи чи 2)
Нових індустріальних
країн
Старт: Чорні фабрики - 2
Зелені фабрики - 0

ОПЕК
Економічна ціль:
5 фабрик
Бонус: по одній шайбі за
кожні 4 “чорні” фабрики
Старт: Чорні фабрики - 1
Зелені фабрики - 0

Огляд карток зі стратегічними цілями

Огляд стратегічних цілей
Мета

Кількість гравців
6

5

4

3
11

Нафтова
промисловість

Мінімальна кількість «чорних» фабрик на
всьому полі

15

14

12

Технічне
партнерство

Мінімальна кількість “зелених” фабрик у
Розвиткових країнах, Нових
індустріальних країнах і Країнах
пострадянського простору загальна для
всіх

9

8

5

Нові технології

Мінімальна кількість “зелених” фабрик на
всьому ігровому полі

16

15

13

12

Захисні заходи

Мінімальна кількість захисних фішок на
всьому ігровому полі

13

11

9

7

Економічний
ріст

Мінімальна кількість фабрик на всьому
ігровому полі (рахуються і «чорні» і
«зелені»)

31

28

24

22

«Зелені»

Максимальна кількість «чорних» фабрик
на всьому ігровому полі

10

9

8

7

Допомога в
цілях розвитку

Мінімальна кількість захисних фішок у
Розвиткових країнах, Новых
індустріальних країнах і Країнах
пострадянського простору сумарно

8

7

4

“Кліматичні
скептики”

Максимальна кількість «зелених» фабрик
на всьому ігровому полі

12

11

9

8

