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ARALING PANLIPUNAN – GRADE 9 
 

Pangalan: ________________________________ Petsa: ____________________ 

 

Baitang: ________________________________ Pangkat: __________________ 

 

 

 

Markahan: UNA    Linggo: 4     SSLM No. 3 

MELC(s):    Nasusuri ang iba’t bang sistemang pang-ekonomiya APMKE-Ig-14 

 

➢ Layunin:  

➢ 1. Naiisa-isa ang mga konsepto ng Sistemang Pang-ekonomiya; 

2. Natutukoy ang mga katangian ng iba’t ibang sistemang pang- ekonomiya. 

➢ 3. Nakapagbigay ng sariling pananaw kung paano naapektuhan ang 

sistemang pang-ekonomiya sa ating bansa dahil sa pandemic.  

➢ Pamagat ng Textbook/LM na Pag-aaralan: Ekonomiks-Modyul Para Sa Mag-

aaral  

➢ Kabanata: __1_ Pahina:  54-57  Paksa: Mga  iba’t ibang uri ng Sistemang 

Pang-ekonomiya 

 

 

 

 

 

 

                               Ang Sistemang Pang-ekonomiya 

         Ang sistemang pang-ekonomiya ay tumutukoy sa isang institusyonal na 

kaayusan at paraan upang maisaayos ang paraan ng produksiyon, pagmamay-ari, 

at paglinang ng pinagkukunang-yaman at pamamahala ng gawaing pang-ekonomiko 

ng isang lipunan. Mithiin ng bawat sistemang pang-ekonomiya na makaagapay ang 

lipunan sa mga suliranin ng kakapusan at kung paano mahusay na gagamitin ang 

mga pinagkukunang-yaman ng bansa.  

          Maaalala natin na ang sistemang pang-ekonomiya ay sumasagot sa apat na 

pangunahing katanungang pang-ekonomiko. Una, ano-anong produkto at serbisyo 

ang gagawin? Pangalawa, papaano gagawin ang naturang produkto at serbisyo? 

Pangatlo, para kanino gagawin ang mga produkto at serbisyo? Panghuli, gaano 

karami ang gagawing produkto at serbisyo? 

 

 

Tuklasin Natin 
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Iba’t Ibang Sistemang Pang-ekonomiya  

          Ang sumusunod ay ang iba’t ibang sistemang pang-ekonomiya na umiiral sa 

daigdig: 

 

Tradisyonal na Ekonomiya 

          Ang unang anyo ng sistemang pang-ekonomiya ay ang tradisyonal na 

ekonomiya. Ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay 

nakabatay sa tradisyon, kultura, at paniniwala. Ang tanong na ano ang lilikhaing  

produkto ay hindi mahirap sagutin sapagkat ang pangangailangan ng tao ay umiikot 

lamang sa pangunahing pangangailangan tulad ng damit, pagkain, at tirahan. 

Maging ang suliranin kung paano lilikha ng produkto ay simple lamang na 

tinutugunan dahil ang paraan ng produksiyon ay batay sa sinaunang pamamaraan 

na itinuro ng matatanda sa pangkat. 

 

Market Economy  

          Sa market economy, ang kasagutan sa pangunahing katanungang pang-

ekonomiko ay ginagabayan ng mekanismo ng malayang pamilihan. Sa ganitong 

sistema, ang bawat kalahok – konsyumer at prodyuser, ay kumikilos alinsunod sa 

kanilang pansariling interes na makakuha ng malaking pakinabang. Ang mga nasa 

lakas-paggawa ay maaaring makapamili ng kanilang nais na papasukang trabaho. 

Ang pangunahing katanungang pang-ekonomiko ay sinasagot ng puwersa ng 

pamilihan. Ang market economy ay nagpapahintulot sa pribadong pagmamay-ari ng 

kapital, pakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng presyo, at pangangasiwa ng mga 

gawain. Presyo ang pangunahing nagtatakda kung gaano karami ang bibilhin ng 

mga mamimili at kung gaano rin karami ang malilikhang produkto at serbisyo ng mga 

prodyuser 

 

Command Economy  

          Sa command economy, ang ekonomiya ay nasa ilalim ng komprehensibong 

kontrol at regulasyon ng pamahalaan. Ang pagkontrol ay alinsunod sa isang planong 

nauukol sa pagsusulong ng ekonomiya na pinangangasiwaan mismo ng  

sentralisadong ahensiya (central planning agencies). Katunayan, ang pagpapasya 

sa proseso ng mga gawaing pang-ekonomiya ay sentralisado o nasa kamay ng 

pamahalaan lamang. Tinutukoy rin ang mga gagamiting pinagkukunang-yaman sa 

paglikha ng mga kapital. Samantala, madaling nalalaman ang distribusyon ng kita sa 

lipunan sa pamamagitan ng pagtatakda ng pasahod para sa iba’t ibang uri ng 

hanapbuhay. 

 

 

           Ang mixed economy ay isang sistema na kinapapalooban ng elemento ng 

market economy at command economy. Walang maituturing na isang kahulugan ang 

mixed economy. Ito ay kinapapalooban ng magkaugnay na katangian ng dalawang 

sistema tulad ng malayang pakikilahok sa mga gawaing pangkabuhayan na 

pinahihintulutan ng pamahalaan at pagkontrol ng pamahalaan sa ilang gawaing 

pangkabuhayan. Ang salitang mixed economy ay nalikha upang tukuyin ang isang 

sistemang nabuo at may mga katangian na bunga ng pagsasanib o kombinasyon ng 
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command at market economy. Hinahayaan dito ang malayang pagkilos ng pamilihan 

subalit maaaring manghimasok o makialam ang pamahalaan sa mga usaping 

nauukol sa pangangalaga ng kalikasan, katarungang panlipunan, at pagmamay-ari 

ng estado.  

 

 

 

          

 

         Panuto:  Handa ka na ba sa ating gawain?    Basahin at unawain ang mga 

sumusunod na pahayag, isulat ang TAMA kung ito ay nagsasaad ng katotohanan, 

isulat naman ang MALI kung hindi. 

 

 _____1. Ang Tradisyonal na ekonomiya ay gumagamit ng mano-mano na paggawa 

ng produkto.  

_____2. Sa Command Economy, ang namumuno ay sinusunod ang kagustuhan ng 

mga nasasakupan nito.  

_____3. Ang Alokasyon ay ang tamang paggamit ng mga pinagkukunang yaman.  

_____4. Ang Mixed Economy ay pinaghalong katangian ng Command economy at 

Tradisyonal na ekonomiya. 

_____5. Sa Market Ekonomy ay pinagpapasyahan ng indibidwal ayon sa merkado 

 

 

 

 

 

          Panuto: Tapos na tayo sa pagtatakay ng mga mahalagang konsepto tungkol 

sa mga sistemang pang-ekonomiya. Magsaliksik ukol sa mga bansang sumailalim 

sa mga sistemang  pang-ekonomiya na nasa kaliwang bahagi ng tsart. Magbigay ng 

tatlo hanggang limang bansa at isulat ito sa kanang bahagi ng tsart. 

 

Sistemang Pang-ekonomiya Mga Bansa 

Tradisyonal na Ekonomiya  

Market economy  

Command economy  

Mixed economy  

 

Mga Pamprosesong tanong: 

1. Ayon sa iyong nakalap at nabasang impormasyon, alin sa mga 

bansang ito ang maunlad? 

2. Mahalaga ba ang pagkakaroon ng Sistemang Pang-ekonomiya sa 

bawat bansa? Pangatwiranan. 

Subukin Natin 

Isagawa Natin 
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           Panuto: Batay sa inyong obserbasyon, gumawa ng sariling comic strip, kung 

paano naapektuhan ang sistemang pang-ekonomiya ng ating bansa dahil sa 

pandemic. Iguhit sa loob ng kahon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Rubrik sa paggawa ng mga Comic Strip. (20 puntos) 

Kriterya Indikator Iskor 

Nilalaman (5) 
Katibayan ng kakayahang maglapat 

ng kaalaman sa bagong sitwasyon 

 

Presentasyon (5) 
Lohikal ang pagkakasunod-sunod ng 

mga comic strip 

 

Biswal na pang-akit (5) Malinis at maayos ang likhaing guhit  

Kabuuang epekto (5) Naipahayag ang mensahe  

 Kabuuang Iskor  

 

Ilapat Natin 

Rubrik 
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Balitao, Bernard R. et., al., Ekonomiks Mga Konsepto at Aplikasyon, Bagong 

Edisyon 2012, Vibal Publishing House, Inc. Balitao, Bernard R. et., al., Ekonomiks 

Mga Konsepto at Aplikasyon (Manwal ng Guro sa Araling Panlipunan) Ikaapat na 

Taon, Vibal Publishing House, Inc. Balitao, et.al, Modyul para sa mga Mag-aaral, 

Ekonomiks, 2015. 
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