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Galda spēle "Monopols" ir populāra visā pasaulē, taču tā maksā naudu, turklāt salīdzinoši 
ievērojama. Tāpēc "Monopola" ražošanai ar savām rokām ir jēga. Šīs spēles pamatā ir ekonomikas 
stratēģija un brīvā tirgus likumi. Šīs spēles variantu ir daudz, un jūs varat padarīt "Monopolu" ar 
savām rokām tādā versijā, kas visvairāk patiks tās konkrētajiem dalībniekiem. Pietiek paļauties uz 
vispārīgiem principiem. Spēles pagatavošanai nepieciešama liela papīra lapa, krāsaina papīra 
komplekts, krāsaini zīmuļi vai pildspalvas, lineāls un vienkāršs zīmulis, šķēres, neatlaidība un 
pacietība.

Spēle ir paredzēta atšķirīgam spēlētāju skaitam, sākot no diviem. Laukā ir laukumi, kur var atrasties
dažādu nozaru rūpniecības uzņēmumi, transporta uzņēmumi, viesnīcas, mājas, restorāni, komunālie 
un citi īpašumi. Katrs no viņiem norāda savas bāzes izmaksas. Spēlētāja mērķis ir spēles laikā 
koncentrēt pēc iespējas vairāk finanšu un materiālo resursu, vienlaikus izvairoties no bankrota. Kad 
viņa īpašumā parādās cita spēlētāja mikroshēma, viņš īpašniekam maksā īri \u200b\u200bnoteiktas 
vērtības daļas apmērā. Ja visi vienas nozares uzņēmumi ir viņa rokās, viņš kļūst par monopolistu 
šajā jomā, un, kad cita spēlētāja mikroshēma tiek ievietota kamerā ar šādu uzņēmumu, viņam ir 
jāmaksā monopolistam summa, kuru viņš norāda, un kas nav noteikts noteikumos.

Vienu no spēlētājiem ieceļ baņķieris. Gadījumā, ja spēlētājs nonāk kamerā, kurā atrodas uzņēmums,
kurš nepieder nevienam, viņš to var iegādāties, samaksājot bankai par to norādītās izmaksas. Kad 
kļūst nepieciešams iegādāties priekšmetu, kura vērtība pārsniedz spēlētājam pieejamo skaidrās 
naudas daudzumu, viņš var ieķīlāt bankā vienu vai vairākus objektus no sava īpašuma.
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Ja spēlētājs nonāk kamerā, kurā atrodas īpašums, bet to nepērk, bankai ir tiesības to izvietot izsolē, 
piedaloties citiem spēlētājiem. Par īpašnieku kļūst tas, kurš ir gatavs maksāt lielāku summu nekā 
konkurenti. Vienā piegājienā nodoto šūnu skaitu nosaka ar diviem kauliņiem, kurus spēlētājs velmē 
pēc kārtas.

Lai veiktu pirkumus spēles sākumā, katrs spēlētājs saņem sākotnējo kapitālu tādā pašā apmērā, par 
kādu iepriekš ir vienojušies dalībnieki. Visbiežāk tas ir 1500000 plkst. e., kuru izdod baņķieris ar 
nomināliem 500 000, 100 000, 50 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500 un 100 y. e) Turklāt ir arī Valsts 
kase un Likmes, kurām tiek nodrošinātas arī atsevišķas šūnas. Valsts kase un koeficienti ir kāršu 
kaudze, kas tiek novietota ar virspusi uz leju. Viņi norāda turpmāko darbību kārtību: jūs varat 
saņemt noteiktu summu kā bonusu vai samaksāt summu bankā kā nodokli, pārvietot mikroshēmu 
noteiktā attālumā, doties uz cietumu vai, gluži pretēji, atbrīvoties no tā. Pēdējā gadījumā spēlētājs, 
kurš nav cietumā, var turēt šo karti gadījumā, ja viņš / viņa tiek ieslodzīts, vai pārdot to citam 
spēlētājam.



Noteikumu sarežģīšana

Kopā ar vispārējo čipu staigāšanas ceļu, ko sauc par “darba” ceļu, kurš tiek cilpots atpakaļ un 
beidzas tur, kur tas sākās, tiek izveidoti saīsināti celiņi. Vienu no tiem sauc par “azartspēlēm”. 
Līdzās īpašuma objektiem uz tā ir norādītas azartspēles: pokers, rulete, zirgu skriešanās sacīkstes, 
autosacīkstes, sporta totalizators. Katrā no tām, apstājoties pie šādas kameras, jums jāpārvelk die. 
Skaitļi, kas nodrošina laimestu, tiek norādīti tieši uz šūnas kvadrāta, kā arī likmes summa. Šajā ceļā 
jūs varat gan laimēt ievērojamas summas, gan zaudēt, lai pabeigtu bankrotu.

Vēl viens saīsināts ceļš, kuru pagrieziens atrodas neilgi pēc galvenā jeb “darba” ceļa sākuma, sauc 
par “noziedzīgo”. Šeit ir kameras, kurās tiek norādītas dažādas nelikumīgas darbības, kurās 
spēlētājs var rīkoties gan kā noziedznieks, gan kā nozieguma upuris. Veiksmīgas šādas darbības 
pabeigšanas gadījumā spēlētājs var nekavējoties ievietot nopietnu summu kabatā, pretējā gadījumā 
viņš var nonākt cietumā, tikt aplaupīts uz ādas un pat tikt nogalināts. Pēdējā gadījumā viņš atrodas 
sākuma punktā un sāk spēli no jauna.

Spēļu aprīkojuma ražošana
"Monopola" izveidošana ar savām rokām sākas ar spēles noteikumiem. Lai to izdarītu, jums 
jāpaņem liela Whatman papīra lapa vai vairākas standarta loksnes, kas ir savienotas kopā. Uz tiem, 
izmantojot lineālu, tiek uzzīmēti kvadrāti, uz kuriem katram ir norādīts īpašuma objekts. Viņu 
vārdus var iegūt laikrakstu publikācijās vai internetā. Izmaksas tiek noteiktas diezgan patvaļīgi. 
Banknotes ir izgatavotas no krāsaina papīra, uz kura nominālvērtības tiek uzlikta ar pildspalvu vai 
marķieri ar filca galiņu. Valsts kases un izredžu kartes ir izgatavotas no vienas krāsas papīra.



Spēlētāju žetonus var izgatavot no improvizētiem materiāliem, un labāk ir ņemt kauliņus ar 
cipariem no kāda cita galda spēle  vai iegādājieties atsevišķi.

Jautājums par to, kā padarīt galda spēli, tiek atrisināts pavisam vienkārši, un tā var būt aizraujoša 
aktivitāte visai ģimenei vai draugu grupai.

Pēc tam, kad viss aprīkojums un spēles laukums ir izgatavots ar rokām, spēle “Monopols” būs īpaši 
aizraujoša.

Spēļu laukums 
  Ja atrodaties Karikatūru varoņu sadaļā, kas vēl nepieder nevienam, tad no bankas varat iegādāties 
karti ar šī multfilmas varoņa attēlu. Spēlētāji, kuriem ir kartes ar multfilmu varoņiem, var iekasēt īri 
no spēlētājiem, kuri ieiet viņu Vietnē. Nomas cena ir tāda pati kā kartes ar multfilmas varoni 
izmaksas.

Spēles laikā jums vienmēr jāievēro instrukcijas, kas rakstītas uz SURPRISE kartēm, kā arī, ja 
spēlētājs ieiet laukā “SANKCIJA”, “GET DĀVANU”, “MAKE 3 STEPS BACK”, “DANCE-SKIP 
DANCE”, “GO ON DANCE ”,“ RETURN ON START ”.

Spēles sākums: 

  1. Savās vietās uz spēles laukuma novietojiet visas kārtis ar multfilmu varoņu attēlu.

  2. Kartītes ar uzrakstu "Pārsteigums", sajauciet un nolieciet aizmuguri uz augšu spēles 
laukuma vidū.

  3. Katrs no spēlētājiem izvēlas spēlējošo mikroshēmu un ievieto to laukā "SĀKT".

  4. Vienu no spēlētājiem izvēlas baņķieris. Ja spēlē piedalās vairāk nekā 5 spēlētāji. 
Baņķieris pēc saviem ieskatiem var aprobežoties tikai ar šo lomu spēlē. 
Baņķieris katram spēlētājam piešķir 36 rubļus šādos kuponos: 

• Trīs nominālvērtības 1 rublis. 

• Trīs rēķini pa 2 rubļiem. 

• Trīs rēķini par 3 rubļiem. 

• Divi rēķini par 4 rubļiem. 

• Divi rēķini par 5 rubļiem. 

Papildus naudai banka pārdod kartes ar multfilmu varoņu attēliem, līdz spēlētāji tās 
iegādājas. Banka arī maksā naudu par saņemto dāvanu, iekasē visus sodus.

5. Spēlētāji ripo die. Spēli sāk tas, kuram ir visvairāk punktu. Nākamais būs spēlētājs, 
kurš sēdēs pa kreisi, tad nākamais utt.

  6. Kad ir pienācis jūsu kārta, izrullējiet veidni un pārvietojiet mikroshēmu uz priekšu 
pa dēli bultiņas norādītajā virzienā. Lauks, kurā apstājaties, nosaka to, kas jums jādara. 
Vienā laukā vienlaikus var būt vairākas mikroshēmas. Atkarībā no tā, kurā laukā 
atrodaties, jums: 
- nopērciet karti ar multfilmas varoņa attēlu 
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- maksājiet īri, ja atrodaties citu īpašumā esošā teritorijā 
- samaksāt soda naudu 
- izvelciet karti Pārsteigums 
- būt dejā un izlaist gājienu 
- saņemt dāvanu no bankas

  7. Kad apstājaties vai izejat cauri laukam “SĀKT”, virzoties bultiņas norādītajā 
virzienā, banka jums maksā 2 rubļus.

  8. Īpašumtiesības uz karti ar multfilmas varoni ļaus jums iekasēt īri no visiem 
spēlētājiem, kuri paliek laukumā, kurš to apzīmē.

  9. Ja apstājaties pie lauka “Smalks”, jums vienkārši jāiemaksā atbilstošā summa bankā.

  10. Ja apstājāties laukā DANCE, jūs izlaižat 1 pagriezienu. Ja nokļūstat pulkā “Iet uz 
deju”, dodieties uz “Dejo” lauku un izlaižat 1 apgriezienu.

  11. Ja spēlē bērni, kas jaunāki par monopolu, spēle var beigties, kad ir nopirktas visas 
kārtis. Tiek aprēķināts karšu skaits katram spēlētājam, uzvarētājs ir tas, kuram ir 
visvairāk karšu. Ja vecāki bērni spēlē Monopola spēli, spēle beidzas, kad paliek viens 
spēlētājs, bet pārējie bankrotē. T. i. spēlētājiem beidzās nauda (pēc soda naudas 
samaksas, nomas maksas par ārzemju teritoriju).

  Lai veicas 

Monopols  spēle, kas vilks tevi un tavu ģimeni vairāk nekā vienu stundu !!!

Monopols pats "dari pats", viss, kas jums nepieciešams, lai lejupielādētu arhīvu un izsaiņotu, tur 
jūs redzēsit 2 Monopola failus.spēles noteikumi, atveriet Monopoly failu un izdrukājiet saturu uz 
printera, kamēr tas drukā, tad jūs varat izlasīt Noteikumus) vai Monopoly fails netiek atvērts? Tad 
jums ir nepieciešams lejupielādēt   Adobe lasītājs  lejupielādēt šeit

Kas ir iekšā?

Spēļu laukums un kārtis, kuras izgatavoju, balstoties uz klasisko “Monopolu”. Cenu vērtības un citi 
parametri ir 100% vienādi ar oriģināliem. Es mainīju tikai lauku nosaukumus. Kopumā oriģinālā 
visi lauki ir ielas, pa kurām būvējat mājas un viesnīcas. Es veidoju dažādus uzņēmumus - viņiem 
bija vieglāk izvēlēties attēlus. Ja tas jums ir svarīgi, pērkot ēkas, nozīmē, ka jūs veidojat biroju, 
nevis tikai māju tīklu. Piemēram, veikali, servisa centri utt.

(Starp citu, es visus attēlus uzņēmu no bezmaksas klipkopaMicrosoft Office)

Šajā versijā vēl nav spēles noteikumu, jo esmu pārāk slinks, lai tos atkārtoti ierakstītu :)

Bet, ja jums tas ir nepieciešams, tīklā varat viegli atrast rokasgrāmatas skenēšanu krievu valodā. 
Vēlāk es mēģināšu šajā dokumentā izveidot normālus noteikumus.

Kā izdrukāt:

2. lapa - banknotes “1” - 5 loksnes abās pusēs

3. lapa - banknotes "5" - 2 loksnes abās pusēs

4. lapa - banknotes "10" - 2 loksnes abās pusēs



5. lapa - banknotes “20” - 2 loksnes abās pusēs

6. lapa - banknotes "50" - 2 loksnes abās pusēs

7. lapa - banknotes "100" - 4 loksnes abās pusēs

8. lapa - banknotes “500” - 3 loksnes abās pusēs

Lapas 9 - 18 - kartītes - 1 lapa katrā pusē (viena lapa vienā pusē, otra otrā)

1. lapas 9-22   - Spēles laukums - 4 loksnes vienā pusē. Tad lauks ir jāpielīmē.

Es laminēju kārtis un laukumu, bet tomēr neiesaku laminēt spēles laukumu - tas kļūst slidens un 
mikroshēmas sāk uz tā braukt. Tas ir neērti. Labāk ir uzlīmēt uz kartona un drukāt uz matēta papīra.

Svarīgi ir tas, ka naudu vislabāk drukā uz krāsaina papīra. Es atradu papīra kaudzi, kurā tukšās 
loksnes bija desmit dažādās krāsās. Tas izrādījās vienkārši ideāls. Katram piezīmju veidam ir sava 
krāsa. Ja viss ir uzdrukāts uz balta papīra, tad būs ļoti viegli sajaukt un būs grūti spēlēt - šajā spēlē 
jums visu laiku ir jāiet cauri naudai, un to ir diezgan daudz.

Papildu piederumi: 

Krāsu mikroshēma katram spēlētājam

Divi regulāri kauliņi (no 1 līdz 6)

32 mikroshēmas "mājas"

12 viesnīcas mikroshēmas

No krāsainām kancelejas krustnagliņām gatavoju mājas čipsus. Viņiem ir plastmasas cepures. Ir 
nepieciešams sildīt krustnagliņu ar šķiltavu un izvilkt to ar knaibles. Parasti šīs krustnagliņas 
(pogas) tiek pārdotas ar apaļām cepurēm, bet nesen es nopirku ar cepurēm kubu formā (aptuveni 
5x5x5mm) - tās ir vienkārši ideālas spēlei, dažas es atstāju mājām, pārējo salīmēju 2 gabaliņos 
(vienu virs otras) - mēs saņēmām viesnīcas .

Parasti, ja jūs apmeklējat biroja piederumus, galda spēlēm var atrast daudz dažādu lietu. Piemēram, 
nesen es nejauši atradu paciņas ar krāsainām čipsiem - ideāliem skaitītājiem vai monētām spēlēm.

Es novēlu jums patīkamu spēli,

Uzņemiet dažus attēlus no monopola:







Cik stundas bērnībā mēs pavadījām, spēlējot šo interesanto spēli. Mēs pavadījām dienas, lai kopā ar 
draugiem lidotu pāri monopolam. Veiksmīgākā bija pirmā monopola versija, kuru sauca - NEP. Mēs



skenējām un pārformatējām šo iespēju tiem, kas vēlas lejupielādēt un pēc tam izdrukāt spēli, lai 
atkal ienirtu visinteresantākajā ekonomiskajā pasaulē.

Spēles laukums

Pirmkārt, jums būs jāizdrukā spēles plāns jūsu nākotnes monopolam. Pat ar miniatūru, kas 
aprakstīta iepriekš, jūs varat atpazīt vienu no pašām pirmajām šī žanra spēlēm. Šo iespēju sauca par 
“NEP”. Šajā monopola versijā visveiksmīgākie spēles apstākļi, kā principā, ir visi šīs galda spēles 
elementi. Vislabākā ir tā, ka, spēlējot šo monopolu, mēs tiksim galā ar nelielu skaitu. Dārgākie 
uzņēmumi ir gredzens - 400 un pērle - 350. Monopola konkurences apstākļus varat lejupielādēt 
PDF formātā. Pēc divu A4 formāta lapu izdrukāšanas vienkārši salieciet tās kopā. Krustojumā no 
abām pusēm varat līmēt caurspīdīgas lentes sloksnes. Kam ir iespēja, labāk ir laminēt spēles 
laukumu, tad tas kalpos daudz ilgāk. Lejupielādējiet un izdrukājiet daļas.

Ja divu A4 lappušu lauks jums šķita nepietiekams, tad varat to izdrukāt un pielīmēt uz 4 parasta 
izmēra loksnēm. Šajā gadījumā lejupielādējiet šo, kas sastāv no 4 lapām.



Monopola kartes

Pirmajā monopola karšu lapā mums būs jādrukā: arābu, oryol, Don un piparkūkas, Bulka, kūka. 
Mēs iespiežam abas puses, sagriež un līmē muguras. Pirmā A4 lapa drukāšanai ir.



Otrajā A4 formāta lapā ar monopola kartēm bija: Ananāsi, Desa, Sevryuga un Yar, Metropol, 
Astoria. Šīs 6 kartes varat lejupielādēt un izdrukāt vietnē.



Nākamā lapa ar kartēm satur šādus uzņēmumus: kažokādas, Manto, kažokādas un Teryazh, Dresser,
armchair. .



Drukājot šo lapu ar kartēm, mēs saņemsim šādus uzņēmumus: sudrabu, porcelānu, gredzenu, pērles,
ūdeni un enerģiju. Lejupielādējiet šo, lai izdrukātu.





Ar nākamo lapu, kurā attēlotas monopola izlozes, mēs rīkojamies tāpat. Neaizmirstiet, ja saritināt 
izdrukātās izlozes, tās ilgs daudz ilgāk. .



Un lejupielādējiet pēdējās 6 loterijas. Kopumā jūs iegūsit 18 loterijas. Mums atliek izdrukāt kartes 
ar iespēju, naudu un spēles noteikumiem. Un jūs varat iegūt draugus aizraujošai spēlei.



Monopola kartes "CHANCE"

Atšķirībā no loterijas, mēs izgatavojām iespēju karti spilgti oranžā krāsā. Viņiem būs jāizdrukā arī 3
loksnes ar 6 gabaliem. katrā. Lejupielādējiet un izdrukājiet.



Ja jūs uzņemat abpusēju fotopapīru, jūs varētu apdrukāt nejaušības kreklu apraksta otrā pusē. Bet, tā
kā milimetru uz mājas printera ir ļoti grūti iekļūt milimetros, ir vieglāk sagriezt un pēc tam salīmēt 
pirmo un otro pusi. - 2 iespēju lapa.



Galda spēles "Monopols" noteikumi

Atliek lejupielādēt spēles noteikumus, un monopols ir gatavs ar savām rokām. Noteikumu saturs 
tika ērti izdalīts uz divām A4 formāta lapām. Vislabāk tos izdrukāt uz vienas lapas, no abām pusēm. 
Lejupielādējiet un izdrukājiet:,.

Lietošanas instrukcija

Pieredzējuši spēlētāji var veikt sarežģītāku laukumu ar daudzām kustībām un iespējām. Tomēr 
viņiem ir jādomā par daudzām iespējām, kā žetonus pārsūtīt uz dažādām laukuma vietām, lai visi 
spēlētāji neietu pa vienu un to pašu ceļu. Daudzo iespēju iespēja padara spēli garāku un 
interesantāku, lai arī taktikas un stratēģijas ziņā tā ir grūtāka.



Spēlei tagad jums ir nepieciešami tikai kubi un mikroshēmas. Naudu var arī novilkt vai vienkārši 
paņemt mazus rēķinus, ja citi spēlētāji vienojas, jūs vispār nevarat izmantot rēķinus, bet gan glabāt 
kontu uz papīra.

Spēles galvenā priekšrocība tikai uz kartēm ir tā, ka katru reizi varat mainīt spēles noteikumus un 
izveidot jaunas spēles versijas.

Telpiskais lauks un spēles laikā mainīgie noteikumi ir tie, kas piešķir šai spēlei īpašu uzsvaru. 
Turklāt monopola spēle ir gandrīz bezgalīga, reti ir iespējams to spēlēt līdz beigām, pat pēc vairāku 
stundu pavadīšanas, tāpēc labāk ir pavadīt laiku un izveidot monopolu ar savām rokām, lai gūtu 
divkāršu prieku no spēles.

Burvju triki patīkami pārsteidz ne tikai bērnus, bet arī pieaugušos. Un vairumā gadījumu tos ir 
viegli izpildīt. Viens no vienkāršākajiem trikiem ir ar banknoti. Viņa pēkšņi parādās burvju rokās no
gaisa un atstāj auditoriju zaudējumos.

Paslēpiet rēķinu krokās elkoņa līkumā.

Parādiet skatītājam tukšās rokas un tad mierīgi izvelkot mēģeni, sāk rullēt piedurknes (piemēram, 
“un man nekas nav piedurknēs”).



Lauziet pirmo apli. Tieši no pirmā piegājiena būs atkarīga spēlētāju labklājība. Jūsu uzdevums ir 
nodrošināt pēc iespējas vairāk institūciju un firmu, jo nākotnē tas ļaus jums palielināt savu kapitālu. 
Visneveiksmīgākais pirmās kārtas gājiens ir iekļūšana naudas sodos un pat bonusos. Sods jau ir 
slikts no definīcijas, un prēmijām tagad nebūs liela nozīme, jo, kamēr jūs saņemat papildu dažus 
tūkstošus, jūsu konkurenti jau pērk Lukoil un Channel One.

Parādi

Vispirms izveidojiet spēles laukumu. Lai to izdarītu, vislabāk ir ņemt blīvu un augstas kvalitātes 
kartona vai Whatman papīra lapu, kas var izturēt vairāk nekā duci ballīšu. Uzzīmējiet slēgtu spēles 
laukumu un pēc tam izrotājiet loksnes vidu, lai izveidotu galda virsmu spēle  vēl interesantāks un 
oriģinālāks. Lauka lielums, tā forma un šūnu skaits ir atkarīgs tikai no jums.



Padomājiet par to, cik sarežģīti konkurences apstākļi būs jūsu monopolā. Tas var nebūt kvadrāts, bet
gan sarežģītāks skaitlis, kas ietver vairākus krustojošos ceļus ar bultiņām, kas norāda, pa kuru ceļu 
spēlētājam jāiet. Sarežģīta spēles versija var patikt pieredzējušiem spēlētājiem, kuri ir noguruši no 
standarta laukuma, taču iesācējiem tas var šķist pārāk sarežģīti.

Izlemiet, vai spēles laukums būs statisks vai dinamisks. Pirmais variants paredz, ka konkurences 
lauka šūnās tiks izmantoti dažādi apzīmējumi. Otrajā variantā ietilpst karšu ar zīmēm izgatavošana 
un ievietošana laukumā katras spēles sākumā. Dinamiski spēles apstākļi padara tos svarīgus spēle  
interesantāk, jo ar katru partiju karšu izkārtojums mainīsies. Starp citu, jūs varat arī izgudrot īpašu 
karšu pāri, kas nav iekļauti standarta monopola komplektā.

Atlasiet rēķinus. Jūs varat tos izgatavot pats no papīra, kartona un citiem materiāliem, kā arī ņemt 
mazas monētas. Vienkāršākais, bet ne labākais risinājums ir konta turēšana uz papīra. Tomēr tas 
nedaudz samazinās interesi par spēli, tāpēc šī opcija ir piemērota tikai kā pagaidu pasākums. 
Neaizmirstiet skaitļus: ļaujiet katram spēlētājam izgatavot vai izvēlēties tos sev.

Termins monopols tika izveidots no diviem grieķu vārdiem: mono, kas tulko kā vienu, un vārds 
poleo, kas nozīmē “pārdot”. Vienotas nozares īpašumtiesības dzīvē ir ārkārtīgi reti. Visbiežāk 
personu grupai ir ekskluzīvas tiesības uz ražošanu vai pārdošanu.

Monopols kā tiesības, ko valsts piešķir noteiktiem uzņēmumiem, var rasties dabiski vai ieņemot 
dominējošu stāvokli tirgū. Dažos gadījumos pastāv ražotāju sazvērestība un apvienošanās ražošanas
grupā ar mērķi izspiest konkurentus.

Monopolu iedala trīs veidos: 
  - slēgts, t.i. valsts monopols, kas aizsargā pret konkurences vides veidošanos, nosakot likumīgus 
vai normatīvus aizliegumus; 
  - dabiski, ja efektīva resursu izmantošana ir iespējama tikai tad, ja suverēnas tiesības pieder 
ražošanai; 
  - atvērts, rodas, ja apstākļu dēļ vienīgais uzņēmums ir noteiktu preču vai pakalpojumu ražotājs un 
piegādātājs.

Monopols ir viena pārdevēja vai ražotāja autokrātija noteiktā tirgus segmentā. Šī situācija ir 
pretrunā ar brīvas konkurences un tirgus ekonomikas normām, izņemot dabisko monopolu 
situācijās, kas ietekmē valsts un tās iedzīvotāju intereses.

Atkarībā no situācijas monopolismu var attaisnot, tas sniedz labumu, un, gluži pretēji, pārkāpj 
noteikumus un likumus. Mākslīgi izveidots monopolstāvoklis, ko realizē personu grupas, kas 
apvienojas vienā uzņēmumā vai aliansē, sazvērestība, ir konkurentu likvidēšana.

Visbiežāk uzņēmumi darbojas šādi. Vispirms nāk nepamatots cenu kritums, ar kuru mazākie 
uzņēmumi nespēj konkurēt. Tā rezultātā lielāko daļu no tiem slēdz vai pērk topošie monopolisti. 
Pēc autokrātijas iegūšanas cenas sāk celties. Pirmkārt, ir jāatdod zaudējumi, kas radušies agresīvas 
kampaņas rezultātā. Otrkārt, lai iegūtu lielāku peļņu.

Šādu darba shēmu var ieviest lielās rūpniecības nozarēs, kur jaunu konkurentu parādīšanās ir 
izslēgta, jo ienākšanas tirgū segmenta cena ir augsta. Šis ir “neveselīga” monopola piemērs, kas 
kaitē valstij un gala patērētājiem.



Tomēr dažreiz ir nepieciešams monopols. Centrālā banka ir viens no dabiskā monopola labākajiem 
piemēriem. Grūti iedomāties, kas notiktu, ja masām būtu pieejama “tipogrāfija”. Līdzīga situācija ir 
ar metro līnijām, dzelzceļu un valsts enerģētikas tīkliem.

Dabiskā stāvokļa monopols rodas, ja tā klātbūtni nosaka valsts intereses un pilsoņu drošība.
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