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 Isinasaad sa Batas Republika 8293, Seksiyon 176 na: Hindi maaaring magkaroon ng 

karapatang-sipi sa anomang akda ang Pamahalaan ng Pilipinas. Gayonpaman, kailangan 

muna ang pahintulot ng ahensiya o tanggapan ng pamahalaan na naghanda ng akda kung 

ito ay pagkakakitaan. Kabilang sa mga maaaring gawin ng nasabing ahensiya o tanggapan 

ay ang pagtakda ng kaukulang bayad.  

  

Ang mga akda (kuwento, seleksiyon, tula, awit, larawan, ngalan ng produkto o brand 

name, tatak o trademark, palabas sa telebisiyon, pelikula, atbp.) na ginamit sa modyul na ito 

ay nagtataglay ng karapatang-ari ng mga iyon. Pinagsumikapang matunton ang mga ito 

upang makuha ang pahintulot sa paggamit ng materyales. Hindi inaangkin ng mga 

tagapaglathala at mga may-akda ang karapatang-aring iyon. Ang anomang gamit maliban sa 

modyul na ito ay kinakailangan ng pahintulot mula sa mga orihinal na may-akda ng mga ito.  
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Paunang Salita 

Ang Self-Learning Module o SLM na ito ay maingat na inihanda 

para sa ating mag-aaral sa kanilang pag-aaral sa tahanan. Binubuo ito 

ng iba’t ibang bahagi na gagabay sa kanila upang maunawaan ang 

bawat aralin at malinang ang mga kasanayang itinakda ng kurikulum.  

Ang modyul na ito ay may inilaang Gabay sa Guro/Tagapagdaloy 

na naglalaman ng mga paalala, pantulong o estratehiyang magagamit 

ng mga magulang o kung sinumang gagabay at tutulong sa pag-aaral 

ng mga mag-aaral sa kani-kanilang tahanan.  

Ito ay may kalakip na paunang pagsusulit upang masukat ang 

nalalaman ng mag-aaral na may kinalaman sa inihandang aralin. Ito ang 

magsasabi kung kailangan niya ng ibayong tulong mula sa 

tagapagdaloy o sa guro. Mayroon ding pagsusulit sa bawat pagtatapos 

ng aralin upang masukat naman ang natutuhan.  May susi ng 

pagwawasto upang makita kung tama o mali ang mga sagot sa bawat 

gawain at pagsusulit. Inaasahan namin na magiging matapat ang bawat 

isa sa paggamit nito.  

Pinapaalalahanan din ang mga mag-aaral na ingatan ang SLM na 

ito upang magamit pa ng ibang mangangailangan. Huwag susulatan o 

mamarkahan ang anomang bahagi ng modyul. Gumamit lamang ng 

hiwalay na papel sa pagsagot sa mga pagsasanay. 

Hinihikayat ang mga mag-aaral na makipag-ugnayan agad sa 

kanilang guro kung sila ay makararanas ng suliranin sa pag-unawa sa 

mga aralin at paggamit ng SLM na ito. 

Sa pamamagitan ng modyul na ito at sa tulong ng ating mga 

tagapagdaloy, umaasa kami na matututo ang ating mag-aaral kahit 

wala sila sa paaralan. 
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 Alamin  

 Magandang araw at maligayang pagsisimula sa ating bagong 

aralin, sa pagkakataong ito binabati kita dahil nagawa mong 

maipasa ang nakaraang aralin. Inaasahan kong nauawaan mo na 

ang mga mekanismong nagpapatakbo sa interaksyon ng Suplay at Demand. 

Nagong hawak mo na ang modyul na ito nangangahulugan lamang na handa ka 

na para sa bagong aralin, tara simulan na natin ang iyong paglalakbay sa mundo 

ng pamilihan.   

 Naranasan mo na bang mamili ng mga produkto at serbisyo? Kung ganoon maaring 

napansin mo na ang pagkakaiba sa mga presyo at dami ng mga produktong 

ipinabibili sa iyo. Sa puntong iyon natanong mo na ba sa sarili mo ang mga 

sumusunod: Bakit kaya may mga produktong madaling magbago ang presyo? Maari 

bang kontrolin ang presyo at dami ng mga prouktong ipinagbibili at binibili?. Kung 

nakokontrol ang presyo at dami ng produkto, ano-ano ang mga kondisyon at 

mekanismo na nagpapagalaw dito? Ang araling ito ang sasagot sa mga katanungang 

ito at iba pang mga katanungan patungkol sa pamilihan. Sa oras na matapos natin 

ang araling inaasahan na magagawa mo ang sumusunod:  

  

Nasusuri ang kahulugan at istruktura ng pamilihan. (MELC)  

Upang mas mapadali ang iyong pagkatuto sa kompetensi inaasahang magagawa 

mom una ang mga sumusunod:  

  

1. Natutukoy ang mga istruktura ng pamilihan;  

2. Natatalakay ang mga kondisyon at mekanismo ng iba’t ibang istruktura ng      

pamilihan; at  

3. Nakikilala ang mga Istruktara ng Pamilihan na nirerepresenta ng iba’t ibng       

industriya.  

  

  

    

Subukin  

  
Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagsusulit upang matukoy ang 

lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin. Bigyang-pansin ang 

mga tanong na hindi masasagutan ng wasto at pag-aralan ang mga ito habang 

tinatahak ang aralin sa modyul na ito.  
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1. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagpapaliwanag sa diwa ng pamilihan?  

A. Lugar kung saan nagtatagpo ang mamimili at nagbebenta upang gumawa                 

ng transaksyon.  

B. Interaksyon ng presyo at dami ng produkto sa isang itinakdang panahon                 

at isang takdang lugar.  

C. Isang kaayusan kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mamimili at                 

nagbebenta upang magpalitan ng iba’t ibang bagay.  

D. Ang pagkakaroon ng kasunduan ng sambahayan at bahay kalakalan ng                 

magpalitang ng kaalaman upang mapabilis ang produksyon.  

  

2. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng ganap na      

monopolyo sa pamilihan?  

A. mayroong nag iisang tagapagtustos ng produkto o serbisyo ng buong                 

industriya  

B. nagbebenta ito ng mga magkakatulad na produkto o serbisyo sa                 

mamimili   

C. ito  ay nagkakaloob nang malayang pagpili ng mga produkto sa mga                 

mamimili  

D. ito ay nagbibigay ng mabuting kalidad ng produkto ar serbisyo  

   

3. Sa anyong monopolyo, anong benepisyo ang nakakamit ng isang monopolista?  

A. Naiiwasan niya ang kompetisyon sa pamilihan  

B. Nababawasan ang suliranin sanhi ng kakulangan sa suplay sa pamilihan  

C. Nakokontrol ang presyo ng suplay o produkto na ipinagbili sa pamilihan  

 D. Napipigilan ng monopolista ang pagtatakda ng presyo dahil sa price                

control    

4. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng manopolyo sa pamilihan?  

A. Caltex          B. Colgate-Palmolive   C. SOCOTECO        D. Uniliver  

   

5. Paano masasabing umiiral ang oligopolyong anyo ng pamilihan?  

A. kung limitado ang suplay ng produkto sa isang industriya  

B. kung kontrolado ng isang kompanya ang suplay ng produkto  

C. kung malayang nakapamimili ang mga taong kumukunsumo ng produkto  

 D. kung tatlo o higit lamang na kompanya ang gumagawa ng produkto  

   

  

  

  

  

  

6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng monopolistikong      

pamilihan?  

A. iisang uri lamang ng produkto ang ginagawa ng mga kompanya  

B. gumawa ang mga kompanya ng iba’t ibang paraan upang tangkilikin ang                 

kanilang produkto kaysa sa iba  

C. kung maraming kahalili ang isang produkto sa oras na nawal ito sa                     
pamilihan  

D. mga sagot sa a at b  

   7. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng ganap na      

kompetisyon sa pamilihan?  

A. 

nagbebenta nito  

maraming uri ng produkto ang makikita sa pamilihan at marami ang                 

B. ang konsyumer ang dumidikta ng dami at uri ng produktong 

sa pamilihan  

C. 

merkado  

D. heterogenous ang produktong ibenebenta  

dapat ilagay                 

walang control ang prodyuser sa paggalaw ng presyo ng produkto sa                   
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8. Upang makinabang ng husto sa pamilihan ang mga kompanya ng langis        

sinasabing nagsasabwatan ang mga ito upang maitaas ang presyo ng kanilang      

produkto ng hindi man lamang nalulugi ang bawat isa sa kanila. Ano ang tawag      

sa ganitong pagsabwatan?  

A. economic sabotage        B. cartel       C. embargo  D. ceteris paribus    

9. Bakit mahalaga para sa mga konsyumer ang pagkaron ng kompetisyon sa      

pamilihan?  

A. upang mag- away- away ang mga negosyanye at mapipilitan silang ibigay                 

ang kanilang produkto sa mga konsyumer  

B. upang mapataas ng mga negosyante ang kalidad ng kanilang produkto  

C. upang makakuha tayo ng mababang presyo sa pamilihan  

D. mga sagot sa B at C  

  10. Kung iyong susuriin ang dalawang dayagram ng estruktura ng pamilihan sa        

ibaba, alin sa dalawang ito ang sa tingin mo ay may kakayahan na itakda ang        

presyo sa pamilihan?  

 
  

A. monopolyo, sapagkat walang pamalit ang mga produkto   

B. monopsonyo, sapagkat iisa lamang ang konsyumer   

C. pareho lamang sapagkat ang mga katangian ng dalawang estrukturang                 

ito ay kabilang sa hindi ganap na kompetisyon.   

D. wala ni isa man sa dalawang anyo ng pamilihan sapagkat ang pagbili                 
naman ng produkto at serbisyo ay nasa desisyon pa rin ng konsyumer   

11. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong           
estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng konsyumer.   

      Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita sa katangiang ito?   

A. malayang kalakalan sa bilihan   

B. may kakaibang produkto   

C. maraming prodyuser at konsyumer   

B. malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksiyon   

  

  

12. Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang          

prodyuser ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa       

pamilihan. Paano nakatutulong ang ganap na kompetisyon sa pamilihan?  

A. sumisigla ang kompetisyon sa p

prodyuser   

B. napapababa ng prodyuser ang kalidad ng kanilang produkto   

C. nakakakuha ng malaking tubo ang mga prodyuser   

D. hindi nakakahikayat sa mga prodyuser na magpasok ng produkto   

amilihan dahil marami ang konsyumer at                 

  

13. Alin sa mga sumusunod ang palatandaan ng pag-iral ng ganap na 

kompetisyon        sa isang pamilihan?  

A. Iisa lamang ang suplayer ng isang produkto.  

B. Iilang kompanya lamang ang nagtitinda ng magkakatulad na produkto.  
 C. May malaking bilang na nagbebenta ng mga produktong pareho ang   

      gamit ngunit iba-iba ang kalidad.  
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  D. Maraming maliliit na kompanya ang gumagawa at nagbebenta ng         
parehong produkto.  

  

14. Sa isang probinsiya, sa isang tao lamang ipinagbibili ng mga magsasaka ang        

kanilang aning tabako. Ang taong ito ang nagdidikta ng presyo. Anong uri ng       

pamilihan ang umiiral sa ganitong sitwasyon?  

A. Monopolyo        C. Monopolistikong Kompetisyon  

B. Oligopolyo         D. Monopsonyo  

  

Para sa bilang  suriin ang sumusunod na larawan.   

  

 
  
Pinagkunan: http://m.abante-tonite.com/issue/dec2013/pictures/t-27-08-2.jpg Retrieved on November 7, 2014; 

http://media.philstar.com/images/pilipino-star -ngayon/bansa/20140917/pork-separate-from-non-

porkproducts3.jpg Retrieved on: November 7, 2014; https://i1.ytimg.com/vi/GQXyH2XOcD8/hqdefault.jpg 

Retrieved on: November 7, 2014; https://i1.ytimg.com/vi/KhKdagSq1dc/hqdefault. jpg Retrieved on: November 7, 
2014     

15. Batay sa iyong pagsusuri, sa anong estruktura ng pamilihan nabibilang ang        

mga larawang nasa itaas?   

A. monopolyo         C. ganap na kompetisyon   

B. oligopolyo         D. monopolistikong kompetisyon  

  

  

     Aralin 

5  Salik ng Produksiyon  

  

Kamusta! binabati kita at natapos muna ang aralin tungkol sa ekilibriyo ng 

pamilihan. Sa pagkakataong ito ibaling mo naman ang iyong atensyon sa kung paano 

gumalaw ang pamilihan gayon din ang iba’t ibang mukha nito. Pag-aralang mabuti 

ang modyul at unawain ang bagong konsepto na kung tawagin ay pamilihan. Kung 

sakaling may mga bagay kang mahirap intindihin wag mag-atubiling magtanong sa 

iyong guro o tagapagdaloy.    

Balikan 

 

  
  

Sa nakaraang aralin nalaman mo na mayroon direktang  ugnayan ng suplay 

at demand, ang ugnayang ito ay inilalarawan ng mga sumusunod na kataga: “ Kung 

mataas ang presyo ng kalakal, tumataas ang suplay nito, nagiging dahilan ito ng 

pagbaba ng presyo, na siyang nagpapataas ng demand.” Nalaman mo rin na ang 

ugnayan ay naipapakita sa pamamagitan ng ekilibriyo (presyo at dami). Sa aralin 

naman ito ituturo sa iyo kung paanong ang presyo at dami ng produkto at serbisyo 

ay maaring magbago sa pamilihan.  
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Tuklasin   
  

Kamusta at maligayang pagsisimula sa ating aralin. Tiyak 

kung alam mo na ang batas na dumikta sa interaksyon ng Suplay at Demand, 

ngayon naman simulan nating tukalsin ang mundo ng pamilihan.   

Gawain 1. Pabili ako n’yan?: Suriin ang larawan sa ibaba at sagutin ang mga 

katanungan patungkol dito.  

  

  

  

  
 

Pamprosesong Tanong  

  1. Alin sa mga produkto sa itaas ang mas madaling bilhin? Alin din sa mga      

iyan ang mahirap bilhin?  

2. Ano kaya ang mga dahilan kung bakit may mga produktong madaling      

mabili at may mga produkto namang mahirap mabili?  

3. Maari bang makontrol ang presyo at dami ng isang produktong bibilhin at        

ititinda?   

4. Gaano kahalaga ang pag-unawa sa takbo ng pamilihan sa paggawa ng      

matalinong desisyon?  

  

  

  

  

Suriin  
  

Sa puntong ito suriin mo kung ano ba talaga ang pamilihan 

at ano-ano ang mga istruktura nito.  

Konsepto ng Pamilihan  

  

Sa nakaraang aralin natutunan mo ang interaksyon kailangang maganap sa 

pagitan ng namimili (buyer) at nagtitinda (seller) upang magkaroon ng palitan ng 

produkto. Natutunan mo rin na kinakailangang magkasundo ang parehong pangkat 

tungkol sa presyo at dami ng produktong handa at kaya nilang bilhin o ipagbili at 

ang ganitong kasunduan ay tinatawag na market equilibrium o ekilibriyo ng 

pamilihan. Kung wala ang ganitong kaayusun hindi magkakaroon ng pagkakamit ng 

pangangailang ang bawat tao.  
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Ngayon, maaring naiisip mo na, na ang ganitong konsepto ay nagaganap sa 

isang lugar. Sa araling ito babaguhin natin ang ang ganitong makalumang pananaw. 

Noon o maaring hanggang ngayon naiisip mo na ang pamilihan ay isang lugar tulad 

halimbawa ng inyong public market, mall at iba pa, subalit ang katotohanan ang 

pamilihan ay hindi lamang isang lugar, ang totoo ang pamilihan ay isang mekanismo 

o kaayusan kung saan ang prodyuser at konsyumer ay nagkakasundo sa pagtatakda 

ng presyo at dami ng produkto na handa at kaya nilang ipagbili at bilhin. Sa 

meknismong ito nakukuha ng bawat pangkat ang kapakinabangang inaasam nila.  

  

Siguro ang magiging tanong mo ngayon bakit kinakailangang magkasundo 

ang prodyuser at konsyumer? Mahalaga ang kaayusang ito ng sa gaanoon maiwasan 

ang pagkakaroon ng mga shortage o kakulangan ng mga produkto dahil lamang 

napagbigyan ang ang konsyumer ganoon na rin ang surplus o kalabisan ng mga 

produkto dahil sa pagkiling sa mga prodyuser. Samakatuwid dahil sa kaayusang 

tinatawag na pamilihan kaya patuloy ang paglikha at pagkunsumo ng mga produkto 

at serbisyo.  

  

Sa kabilang banda, ang pamilihan any maaring uriin batay sa lawak ng sakop 

nito. Ito ay ang: lokal, panrehiyon, pambansa o pandaigdigan. Ang mga sari-sari 

store, talipapa at mga palengke ay ilan lamang sa mga halimbawa ng pamalihang 

lokal, samantalang ang mga pamilihan naman na may mga espeyal na produkto 

tulad ng dried fish ng Cebu, Fishport ng General Santos City, prutas ng Kidapawan 

ay ilan din lamang sa halimbawa ng panrehiyong pamilihan. Ang Jollibee, SM, 

pamilihan ng bigas, asukal ay napapabilang sa pambansang pamilihan sapagkat 

saklaw nito ang kabuuan ng bansa, samantalang ang pamilihan ng petrolyo at 

computer applications naman ay napapabilang sa pandaigdigang pamilihan. Ngayon 

maaring itatanong mo paano naman ang mga online business, ang online business 

ay napapabilang sa isang ispeyal na uri sapagkat maari ito ipabilang sa local, 

panrehiyon, pambansa at pandaigdigan.  

  

Gawain 2: Tayain Mo: Basahin at suriin ang mga pangungusap sa ibaba. Isulat 

ang PY kung ang pangungusap ay naglalarawan sa konsepto ng pamilihan at HPY 

kung ito ay hindi naglalarawan sa pamilihan.  

__1. Ang mekanismo ng pamilihan ay nakalatag upang maprotektahan ang         

pagkakaroon ng shortage at surplus.      
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__2. Nagkakasundo ang prodyuser at konsyumer sa presyo at dami ng produktong            

ibebenta at bibilhin.  

__3. Ang pamilihan ay kinakailangan upang mailigtas ang mga prodyuser sa         

pagkalugi.  

__4. Ang pamilihan ay nakabatay sa lugar kung saan nagaganap ang transaksiyon.  

__5. Ang pamilihan ay maaring uriin ayon sa lawak ng mga transakiyon nito.   

  

Pamprosesong Tanong:  

1. Mula sa iyong mga sagot sa gawain at sa iyong binasa, ano ngayon ang iyong 

sariling pagpapakahulugan sa pamilihan?  

2. Bakit mahalaga ang pagkakaroon ng pamilihan sa isang ekonomiya?  

3. Bilang isang kabahagi ng sektor ng kabataan, ano ang maitutulong mo upang 

manatiling masigla ang pamilihan?  

  

Mga Estruktura ng Pamilihan  

Ngayong alam mo na ang konsepto ng pamilihan, panahon na rin para 

maintindihan mo na ang pagkakasundo ng prodyuser at konsyumer tungkol sa 

presyo na produktong nais nilang ibenta at bilhin ay nakasalalay din sa iba’t ibang 

aspekto. Ang mga aspektong ang siyang makapagbibigay sa atin ng ideya kung sino 

ang mas may kapangyarihan na magpagalaw ng presyo at dami ng produkto. Ito ang 

aspekto na makapagsasabi sa atin kung anong estruktura ng pamilihan ang 

nagaganap sa iba’t ibang industriya.   

Ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral kung 

saan ipinapakita ang ugnayan ng prodyuser at konsyumer. Sa kabuuan mayroong 

lamang dalawang uri ng pamilihan: ang Pamilihang may Ganap na Kompetisyon 

(Perfect Competitive Market) at Pamilihang may Di-ganap na Kompetisyon 

(Imperfectly Competitive Market). Ngayon, maaring itatanong kung ano ang 

pinagkaiba ng dalawa, para masagot ang katanungang ito kinakailangan mo munang 

maunawaan ang tatlong aspekto kung saan umiikot ang pamilihan. Ang mga 

aspektong ito ay ang mga sumusunod: Dami ng Nagtitinda; Kalayaan sa Pagpasok 

at Paglabas sa pamilihan; at Pagkakatulad ng produkto.  

Ang dami ng nagtitinda sa pamilihan ay nagtatakda sa magiging antas ng 

kompetisyon sa pamilihan. Samakatuwid kung maraming nagtitinda 

nangangahulugan itong mag-aagawan sila ng mga mamimili; kung kakaunti ang 

nagtitinda nangangahulungan sila ang pag-aagawan ng mga mamili. Sa ganitong 
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sitwasyon gamit ang aspektong ito malalaman natin kung anong uri ng kompetisyon 

ang nagaganap sa pamilihan.  

 Ang ikalawang aspekto ay ang kalayaan sa pagpasok at paglabas sa pamilhan, 

ang aspektong ito ay nakatuon sa kung gaano kadali o kahirap ang pakikilahok sa 

pamilihan sa madaling salita kapag mas madali sa mga negosyante ang makasali sa 

pamilihan mas magiging marami ang kompetisyon subalit kung magiging mahirap 

ang pakikilahok nangangahulugan din itong magiging kakaunti ang kompetisyon.  

Habang ang pagkakatulad ng produkto ay tumutukoy naman sa uri ng 

produktong ipinagbibili sa pamilihan, kung ang produkto ay magkakatulad 

(homogeneous) mas magiging matindi ang kompetisyon ng mga nagtitinda at wala 

silang kapangyarihan magdikta ng presyo. Samantala kung magkakaiba 

(heterogenous) naman produkto magiging mahina ang kompetisyon ng mga 

nagtitinda at may kapangyarihan silang magdikta ng presyo.  

Ang mga aspektong nabanggit ang tutulong sa iyo upang maunawaan kung 

anong istruktura ng pamilihan ang umiiral sa isang industriya.  

  

Pamilihang may Ganap na Kompetisyon (Perfect Competitive Market)  

Ito ang estruktura ng pamilihan na kinikilala bilang modelo o ideal. Sa ilalim 

ng ganitong sistema, walang sinoman sa prodyuser at konsyumer ang maaaring 

makakontrol sa takbo ng pamilihan partikular sa presyo. Ito ay nangangahulugang 

hindi kayang idikta nang isang prodyuser at konsyumer ng mag-isa ang presyo.   

Sa panig ng prodyuser, hindi nila ito kayang kontrolin sapagkat maraming 

nagtitinda ng magkakaparehong uri ng produkto at serbisyo sa pamilihan. Dahil 

dito, ang mga konsyumer ay may pamimilian kung saan at kanino bibili ng isang 

partikular na produkto o serbisyo. Ito ay nangangahulugan ng balangkas na lubhang 

napakaliit ng prodyuser kumpara sa kabuuang bilang ng mga prodyuser sa 

pamilihan.   

Sa panig naman ng mga konsyumer, walang sinoman ang may kakayahang 

idikta ang presyo dahil lubha rin silang napakaliit kumpara sa buong bilang ng 

maaaring bumili ng produkto o serbisyo. Dahil dito, ang lahat ng prodyuser at 

konsyumer ay mapipilitang magbenta at bumili ng produkto at serbisyo sa 

itinakdang presyo ng ekwilibriyo ng pamilihan. Ang sitwasyong ito ay ipinaliliwanag 

ng konsepto ng price taker na kung saan ang prodyuser at konsyumer ay umaayon 

lamang sa kung ano ang takbo ng presyo sa pamilihan at walang kapasidad na 

magtakda ng sarili nilang presyo.  
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Maaring maitanong mo sa sarili paano mangyayari ang mga bagay na ito, 

tulad ng mga special techniques sa mga anime characters kinakailang munang may 

matupad na mga kondisyon para magawa ang kanilang technique, gayundin naman 

sa pamilihan nagiging posible lamang ang ganap na kompetisyon kung matutupad 

ang mga sumusunod na kondisyon.  

Maraming maliliit na konsyumer at prodyuser – Dahil sa marami at maliliit 

ang konsyumer at prodyuser, walang kakayahan na maimpluwensiyahan ang presyo 

na papabor sa interes ng sinoman sa pamilihan. Isipin mo ito kung ako ang isang 

nagtitinda ng mga gulay, ano na lamang kaya ang mangyayari kung magtatas ako 

ng presyo. Tama ka mabubulok lang ang aking mga paninda dahil maraming 

pagpipilian ang mga mamimili maliban sa akin. Kaya hindi ako basta basta 

makapatatas ng presyo.  

Magkakatulad ang produkto (Homogenous) – Ito ay nangangahulugang 

maraming produkto na magkakatulad kung kaya’t ang konsyumer ay maraming 

pagpipilian. Halimbawa, ang pechay, na galing sa Benguet ay walang pagkakaiba sa 

pechay na galing sa Nueva Ecija. Sa ganitong sitwasyon hindi makapagpapataas ng 

presyo ang mga nagtitinda dahil pare-pareho ang kanilang tinitinda, sa kabilang 

banda rin naman hindi makakadikta ang mga mamimili sapag iisang uri lang ng 

gulay ang nasa pamilihan. Maglalaban na lamang ang mga nagtitinda sa pagiging 

sariwa ng kanilang paninda.   

  

Malayang paggalaw ng sangkap ng produksiyon – Dahil walang direktang 

may kontrol sa mga salik ng produksiyon, maraming mapagkukunan ng mga 

sangkap para makabuo ng mga produkto. Bunga nito, maraming produkto ang 

nagkakatulad na maaaring ipagbili sa pamilihan.  

Malayang pagpasok at paglabas sa industriya – Ang pamilihan partikular 

na ang sistema ng pagnenegosyo ay bukas sa lahat ng may kapasidad na maibahagi. 

Walang kakayahan ang mga dating prodyuser na sila ay hadlangan o pagbawalan sa 

pagpasok sa pamilihan. Ito ay nakatutulong upang paigtingin ang kompetisyon sa 

pamilihan na nagdudulot para siguraduhin ng mga prodyuser na ang kanilang 

produkto ay may mataas na kalidad at tamang presyo upang tangkilin ng mga 

konsyumer.   

Malaya ang Impormasyon ukol sa pamilihan – Dahil ang sistema ay malaya, 

ang pagdaloy ng impormasyon lalo na sa pagtatakda ng presyo at dami ay bukas 

para sa kaalaman ng lahat. Malayang makagagawa at makapagbebenta ang isang 
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prodyuser sa pamilihan. Gayundin, ang mga konsyumer ay malaya kung bibili o 

hindi bibili ng mga produkto at serbisyo sa pamilihan.  

  

Pamilihang May Hindi Ganap na Kompetisyon   

Tinatawag na pamilihang may hindi ganap na kompetisyon ang estruktura 

kung wala ang anumang kondisyon o katangian na matatagpuan sa pamilihang may 

ganap na kompetisyon. Sa pangkalahatang paglalarawan, ang prodyuser o 

konsyumer na bumubuo sa ganitong estruktura ay may kapangyarihang 

maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan.   

Ang sumusunod na anyo ang bumubuo sa pamilihang may hindi-ganap na 

kompetisyon: Monopolyo, Monopsonyo, Oligopolyo at Monopolistikong Kompetisyon.  

  

Monopolyo - Ito ay ang uri ng pamilihan na iisa lamang ang prodyuser na 

gumagawa ng produkto at nagbibigay-serbisyo kung kaya’t walang pamalit o kahalili. 

Dahil dito, siya ay may kakayahang impluwensiyahan ang pagtatakda ng presyo sa 

pamilihan.   

Sa ganitong kadahilanan, ang mga konsyumer ay napipilitang tanggapin na 

lamang ang pagiging makapangyarihan ng mga monopolista. Ang mga halimbawa ng 

mga prodyuser na nasa ganitong uri ay ang mga kompanya ng koryente, tubig, at 

tren. Ngayon itatanong ninyo paanong nangyari na ang isang prodyuser ay 

magkaroon ng ganitong kapangyarihan. Simple lang ang dahilan at ito ang mga 

sumusunod:  

Iisa ang nagtitinda – hindi katulad ng ganap na kompetisyon na maraming 

nagbebenta dito iisa ang nag bebenta at dahil iisa lang ang nagbebenta, ang presyo 

at dami ng supply ay idinidikta, batay sa tinatawag na profit max rule o pagnanais ng 

prodyuser na makakuha ng malaking kita. Samakatuwid walang magagawa ang mga 

konsyumer dahil siya lang ang nagbebenta ng produktong ito.  

Produkto na walang kapalit – Kanina sa iisang nagtitinda maaring naiisip 

mo na kung mahal ang presyo eh di wag bumili. Ang totoo hindi pwede ganoon dahil 

pangangailangan ang sinusuplay sa monopolyo at wala ng ibang makapagbibigay 

noon kundi sila lang, kaya walang magagawa ang mga konsyumer kundi tanggapin 

ang presyong dinidikta ng monopolista.   

Ngayon maaring itanong mo bakit walang ginagawa ang pamahalaan, diba 

dapat hindi ito mangyari. Sa puntong ito panahon na para matutunan mo ang isang 

konsepto, ang tinatawag na Natural Monopoly. “Ha ano yun?” yan ang maaring 

itanong mo. Ang natural monopoly ang isang uri ng monopolyo na nangyayari 
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sapagkat napakalaki ng kinakailangan gastusin upang makapagpatayo ng 

industriya para dito at mas makabubuti para sa ekonomiya na iisang kompanya 

lamang ang magpatakbo dito. Sa madaling salita ang pamahalaan na mismo ang 

nagbibigay ng pahintulot upang maging monopolyo ito. Itatanong mo ngayon  

“bakit?”   

Ipagpalagay nating halibawa ang pamilihan ng tubig, gaano kalaki kaya ang 

magagastos sa pagpapagawa ng mga tangke para gawing imbakan, ang enerhiyang 

kinakailangan upang humigop ng tubig, ang mga tubo na magkokonekta ng tubig sa 

bawat kabahayan, at iba pang kagamitan upang matakbo ang kompanyang ito. At 

ano kaya ang mangyayari kung sa isang lugar marami ang magkokompetensya na 

magpatayo ng ganitong pasilidad? Ito ang dahilan kung bakit nagaganap ang natural 

monopoly.  

Sakabilang banda may mga kompanya naman na hindi talaga isang 

monopolyo subalit gumawa ng mga hakbang upang maging monopolyo ang kanilang 

kompanya, ito naman ay tinatawag nating disguise monopoly. Para magawa ito kaya 

ginaagawa ang sumusunod na artificial barrier:  

a. franchise – pagbibigay ng karapatan sa iba na ibenta ang iyong mga 

nilikhang produkto, sa pamamagitan nito hindi makagagawa ng katulad na 

produkto ang iba dahil kailangan munang mag-karoon ng pahintulot mula sa 

mayari.  

    

b. patent, copyright at trademark – ito mga proteksyong ibinibigay ng 

Intellectual Property Rights sa mga imbentor, manunulat at kumpanya upang 

protektahan ang kanilang likha. Nagiging kasangkapan ang mga ito sa monopolyo 

sapagkat hindi maaring makopya ang kanilang gawa, samakatuwid sila lang ang 

maaring gumawa nito.  

c. merger – ito ay ang pagsasama ng mga kompanya, ginagawa ito upang 

higit na lumawak ang kumpanya at mawala na ang mga kompetisyon. Mayroon 

dalawang uri ng pagsasama o merger. Una ay ang horizontal merger, ito ay ang 

pagsasama ng mga kompanya na may magkaparehong industriya. Halimbawa nito 

ay ang Banco de Oro at Equitable PCI Bank na nagsama at naging BDO. Ang ikalawa 

naman ay ang vertical merger ito ay pagsasama ng mga kumpanya upang bumuo ng 

supply at distribution chain, halimbawa ang isang kumpanya ng tsokolate ay 

makikipag-isa sa hacienda ng mga cacao.  
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Monopsonyo – Ito ang ikalawang uri ng di-ganap na kompetisyo at ang 

eksaktong kabaliktaran ng monopolyo, sa ganitong uri ng pamilihan, mayroon 

lamang iisang konsyumer ngunit maraming prodyuser ng produkto at serbisyo. Sa 

ganitong kalagayan, may kapangyarihan ang konsyumer na maimpluwensiyahan 

ang presyo sa pamilihan. Halimbawa nito ay ang ating pamahalaan at ang mga 

kolehiyo at unibersidad. Sa monopsonyo ang pamahalaan ang nasisilbing 

konsyumer ng mga produkto mula sa kolehiyo at unibersidad. Tingnan sa ganitong 

sitwasyon: ang pamahalaan ay nangangailangan ng mga guro, pulis, abogado at 

doctor, ang tanging institusyon na maaring makapagbigay nito sa pamahalaan ay 

ang mga kolehiyo at unibersidad. Dahil nag-iisa lamang na konsyumer ang 

pamahalaan at napakaraming kolehiyo at unibersidad ang lumilikha ng guro, pulis, 

abogado at doctor, kaya ang pamahalaan lamang makapag-didikta sa dami ng mga 

empleyado na maaring tanggapin nila gayundin sa magiging sahod nila.  

  

Oligopolyo – Ito ay isang uri ng estruktura ng pamilihan na may maliit na 

bilang o iilan lamang na prodyuser ang nagbebenta ng magkakatulad o 

magkakaugnay na produkto at serbisyo. Sa ganitong uri ng pamilihan, may 

kakayahan ang prodyuser na maimpluwensiyahan o madiktahan ang presyo na 

umiiral sa pamilihan. Ilan sa mga halimbawa ng ganitong uri ng produkto sa 

pamilihan ay ang semento, bakal, ginto, at petrolyo. Ngayong itatanong mo kung 

gaano ka liit ang maliit na bilang ng prodyuser para masabing mayroong oligopolyo, 

narito ang sagot, kinakailangan hawakan 2-3 kompanya ang 80% lawak ng 

pamilihan. Isang halimbawa sa atin ay ang Petron, Shell at Caltex ang taltong 

kumpanyang ito ang kumokontrol sa mas malawak na pamilihan ng petrolyo sa 

bansa.  

Mula sa maliit nilang bilang ang mga oligopolista ay nagkakaroon na 

kapangyarihan upang kontrolin ang dami at presyo ng kalakal. Ilan sa mga pwede 

nilang gawin ay ang hoarding o ang pagtatago ng produkto upang magkulang ang 

supply sa pamilihan na magdudulot ng pagtaas ng pangkalahatang presyo.   

Sa sistemang oligopolyo, maaring magkaroon ng pagkontrol o sabwatan ang 

mga negosyante na tinatawag na collusion. Ito ay nagaganap partikular na sa presyo 

sa ilalim ng kartel o samahan ng mga oligopolista. Ang konsepto ng kartel ay 

nangangahulugang pagkakaroon ng alliances of enterprises.   

Hindi pinahihintulutan ang pagkakaroon ng kartel sa ating bansa upang 

mabigyan ng proteksiyon at isulong ang kapakanan ng mga konsyumer ayon sa 
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itinatakda ng Consumers Act of the Philippines o Republic Act 9374 na isinabatas 

noong Abril 23, 2011.  

  

Monopolistic Competition – Sa ilalim ng ganitong uri ng estruktura ng 

pamilihan, maraming kalahok na prodyuser ang nagbebenta ng mga produkto sa 

pamilihan subalit marami rin ang mga konsyumer. Gayunpaman, may 

kapangyarihan pa rin sa pamilihan ang mga prodyuser na magtakda ng presyo ng 

kanilang mga produkto. Ilan sa mga pamamaraang ginagawa ng mga prodyuser 

upang maiangat ang kanilang produkto sa iba ay ang  product differentiation. Sa 

pamamaraang ito ang katangian ng mga produkto na ipinagbibili ay magkakapareho 

ngunit hindi eksaktong magkakahawig.   

Ang kanilang pagkakapareho ay maaaring sa uri ng produkto gaya ng 

shampoo, sabon, o toothpaste. Sila ay nagkakaiba-iba sa packaging, labeling, 

presentasyon, at maging sa lasa o flavor. Ginagawa ito ng mga prodyuser sapagkat 

ang kanilang layunin sa product differentiation ay kumita at mas makilala ang 

kanilang mga produkto. Layunin din ng mga prodyuser na maitaas ang antas ng 

kasiyahan ng konsyumer. Kung minsan gumagawa rin ng iba’t ibang promo ang mga 

prodyuser upang mas marami bumili sa kanilang produkto tulad ng buy-one 

takeone, mga freebies at iba pa. Ang advertisement o pag-aanunsiyo ay isang 

mabisang pamamaraan na ginagamit ng mga prodyuser upang maipakilala ang 

kanilang mga produkto at serbisyo.   

  

Ang mga halimbawa ng mga produkto at serbisyong ipinagkakaloob sa 

pamilihang may monopolistic competition ay ang mga sabong panlaba at pampaligo, 

toothpaste, pabango, fabric conditioner, cellphone, softdrinks, appliances, fastfood 

restaurant, serbisyo ng mga ospital, hair salon, beauty & cosmetics product, at 

marami pang iba.   

  

Gawain 3: Ibuod mo: Buuin ang graphic organizer na matatagpuan sa ibaba batay 

sa isinasaad ng tekstong nabasa. Upang higit na maunawaan, sagutin ang mga 

pamprosesong tanong na susukat sa antas ng iyong kaalaman at pang-unawa.   
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Pamprosesong Tanong:   

1. Ano ang dalawang pangunahing estruktura ng pamilihan?   

2. Isa-isahin ang mga katangian ng bawat estruktura at uri ng pamilihan na 

nabibilang dito?   

3. Paano nakaapekto ang mga estruktura ng pamilihang ito sa 

ugnayan ng presyo,  

demand, at supply tungo sa pagtugon sa pangangailangan ng tao?     

Pagyamanin  
  

Gawain 4: STRUCTURAL MARKET ANALYSIS: THREE PICS, ONE WORD   

Suriin ang tatlong larawan na nasa loob ng bawat kahon at tukuyin ang 

posibleng kinabibilangan nitong estruktura ng pamilihan.  

  

1. ______________            2. _________  

  

 
  

  

    

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DALAWANG PANGUNAHING   ESTRUKTURA  

NG PAMILIHAN   
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3. ___________            4. ________________  

                  

 
  

  

5. ______________  

 
  

Pamprosesong Tanong:  

  

1. Ano-ano ang mga naging batayan mo sa pag-uuri ng mga produkto sa 

kanilang istruktura ng pamilihan?  

2. Paano makakatulong ang mga estruktura ng pamilihan sa pagpapa-unlad ng 

ating bansa?  

3. Bilang isang kabahagi ng inyong pamayanan anong estruktura 

ng pamilihan ang nararapat para sa inyong pamayanan? Bakit?  

Isaisip  
  
Gawain 5: Balita Suri: Basahin ng maigi ang balita sa ibaba at 

sagutin ang pamprosesong tanong  

ALAMIN: Maaaring epekto ng ikatlong telco sa bilis ng internet   

Warren de Guzman  

https://news.abs-cbn.com/business/02/07/18/alamin-maaaring-epekto-ng-ikatlong-telcosa-
bilis-ng-internet   

Wala pang isang araw ay natupad na ang hiling ni Pangulong Rodrigo Duterte 

na maibalik sa gobyerno ang ilang frequency na nasa kamay ng PLDT na nais niyang 

ipagamit sa papasok na ikatlong telco.   

Pumayag na ang PLDT matapos ang pagbabanta ni Duterte na gagamitin niya 

ang Bureau of Internal Revenue laban sa telco na hindi magbabalik ng frequency, na 

tila patama sa kompanya.   
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“'Wag ninyo [ako] tatakutin, kaso-kaso. Maya-maya magdating 'yang BIR and 

start to audit you during the first year of your business," pagbabanta ni Duterte sa 

isang talumpati Martes ng gabi.  

Pagdating ng Miyerkoles ng madaling araw, nagsabi si Department of 

Information and Communications Technology (DICT) OIC Secretary Eliseo Rio na 

nakuha na nila ang frequency na hinihingi ng presidente.  

Ito ay ang 10mhz frequency na nakuha ng PLDT noong binili nito ang CURE 

taong 2007. Binabawi ito ng National Telecommunications Commission (NTC) at 

pinababalik sa gobyerno noong 2011 matapos bilhin ng PLDT ang Digitel, dahil 

masyado na raw kasing malaki ang 3G frequency na hinahawakan ng kumpanya.   

Pumayag naman ang PLDT pero humingi ito ng bayad para sa frequency kaya 

tumagal ang pagbalik nito. "Gusto ni Presidente na kunin 'yung frequency at no cost 

to the government. Iyun ang kaniyang instruction, napaabot ko na kay MVP (Manny 

V. Pangilinan) kahapon at pumayag na po siya sa kondisyon ni Presidente," ani Rio.  

Isasama na ito sa iba pang frequency na maaaring gamitin ng ikatlong telco player, 

na dapat mapangalanan ni Rio sa susunod na buwan. Nagpasalamat naman ang 

mga maliliit na telco player na sasabak sa bidding para rito.   

 That spectrum will be more than enough. Technology has advanced so much we can 

multiplex spectrum and drive stronger and further with better utilization," ani 

Jonathan Bradley Stevens, chairman ng Tier One. "More spectrum is ideal of course 

and would allow any player to compete on better terms with the incumbents.  

Credit must be given to the DICT and the Palace to get back the CURE frequencies," 

ani Miguel Bitanga, chief operating officer ng PT&T, isa sa mga inaasahang lalahok 

sa bidding para maging ikatlong telco.  

Epekto ng ikatlong telco sa mga konsumer  

Pero totoo nga bang mapagaganda ng isang panibagong TELCO ang serbisyo 

ng cellphone at internet sa Pilipinas? Ano pa nga ba ang dapat gawin ng gobyerno 

para mapabilis ang serbisyo at mabawasan ang presyo nito?  

Ayon sa isang eksperto, maraming puwedeng gawin ang ikatlong telco 

agadagad.  "Puwede niyang ibagsak ang presyo niya. Kailangan kasi niyang 

dumiskarte para dumami ang subscriber niya....Puwede rin siya magtayo ng serbisyo 

sa mga unserved o underserved areas," paliwanag ni Grace Mirandilla Santos, lead 

convenor ng Better Broadband Alliance.  Pero dagdag ni Santos, marami pang 

kailangang gawin ang gobyerno para lalong gumanda ang serbisyo ng internet sa 

bansa.  

Rekomendasyon ni Santos para umasenso ang internet sa Pilipinas:   
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• Hikayatin ang iba't ibang teknolohiya tulad ng satellite, fiber optic cables, high 

tech wireless;   

• Tulungan ang maliliit na telco;   

• Magtayo ng impraestruktura sa unserved and underserved areas (rural);   

• Baguhin ang batas na Republic Act 7925 o Public Telecommunications Policy 

Act of the Philippines. Sinabi rin ni Santos na legal ang pagbawi ng frequency 

sa mga higanteng telco para maibigay sa mga iba pang player.  

"Nasa batas na puwedeng bawiin ng NTC ang frequencies para sa national interest," 

ani Santos.   

Para makatulong dito, gumagawa ng panukala si Sen. Sherwin Gatchalian para 

palakasin pa at bigyan ng ngipin ang NTC.  

"Kaya lang ang batas natin kailangan nating emyendahan kasi sa ngayon hindi 

pinapayagan sa telco ang foreign-controlled corporations," ani Gatchalian.  

Para naman kay Sen. Grace Poe, magandang dahilan din ang pagpapaganda ng 

communications service para tutukan ang pagpayag ng foreign ownership sa 

telecommunications sa pamamagitan ng charter change.  

Pamprosesong Tanong:   

1. Ayon sa artikulong nabasa bakit kinakailangan daw ng Pilipinas ng ikatlong 

telecom company?  

2. Bago ang pagpasok ng ikatlong telecom company sa Pilipinas, anong 

istruktura na pamilihan mayroon ang mga telecom companies sa bansa?  

3. Makakabuti ba sa  ekonomiya ng Pilipinas kung magkakaroon ng 

karagdagang kompetisyon sa industriya ng telecom? Bakit?  

  

Isagawa  
  
Gawain 6: Maging Market Analyst Tayo:  

Ipagpalagay na ikaw ay isang researcher na ipinadala ng Department of Trade and 

Industry sa komunidad. Ikaw ay binigyan ng panahon para pag-aralan ang estado 

ng pamilihan sa iyong komunidad at iulat ito sa ahensya. Upang magawa ito 

kinakailangang mong pag-aralan ang lima sa mga kilalang pamilihan ng inyong 

kumunidad. Ang iyong datos ay ilalahad sa pamamagitan ng pagpupuno sa 

talahanayan sa ibaba.  
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Pamangalan ng Negosyo  Dami ng  

Nagtitinda  
Kalayaan sa 

pagpasok at 

paglabas sa 

pamilihan  

Pagkakatulad 

ng Produkto  

Istruktura ng 

pamilihan  

1          

2          

3          

4          

5          

 Ang iyong paglalahad ay tatayain sa pamamagitan ng sumusunod na pamantayan:  

  

  

Nilalaman-------------- 15 puntos  

  

Kahadaan ------------- 10 puntos  

  

Pagkamalikhain ------ 10 puntos  

  

KABUUAN -------------- 25 puntos  

  

  

  

  

Tayahin  

  
Sagutan ang mga katanungan sa ibaba upang mataya ang iyong natutunan sa 

aralin.  

  

Panuto: Basahin ng maigi ang mga katanungan at piliin ang titik ng pinakatamang 

sagot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel.  

  

1. Alin sa mga sumusunod ang tamang pagpapaliwanag sa diwa ng pamilihan?  

A. Lugar kung saan nagtatagpo ang mamimili at nagbebenta upang gumawa                 

ng transaksyon.  

B. Interaksyon ng presyo at dami ng produkto sa isang itinakdang panahon                 

at isang takdang lugar.  
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C. Isang kaayusan kung saan nagkakaroon ng interaksyon ang mamimili at                 

nagbebenta upang magpalitan ng iba’t ibang bagay.  

D. Ang pagkakaroon ng kasunduan ng sambahayan at bahay kalakalan ng                 

magpalitang ng kaalaman upang mapabilis ang produksyon.  

  

2. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng ganap na      

monopolyo sa pamilihan?  

A. mayroong nag iisang tagapagtustos ng produkto o serbisyo ng buong                 

industriya  

B. nagbebenta ito ng mga magkakatulad na produkto o serbisyo sa                 

mamimili   

C. ito  ay nagkakaloob nang malayang pagpili ng mga produkto sa mga                 

mamimili  

D. ito ay nagbibigay ng mabuting kalidad ng produkto ar serbisyo  

   

3. Sa anyong monopolyo, anong benepisyo ang nakakamit ng isang monopolista?  

A. Naiiwasan niya ang kompetisyon sa pamilihan  

B. Nababawasan ang suliranin sanhi ng kakulangan sa suplay sa pamilihan  

C. Nakokontrol ang presyo ng suplay o produkto na ipinagbili sa pamilihan  

 D. Napipigilan ng monopolista ang pagtatakda ng presyo dahil sa price                

control    

4. Alin sa mga sumusunod ang halimbawa ng manopolyo sa pamilihan?  

A. Caltex          B. Colgate-Palmolive   C. SOCOTECO        D. Uniliver  

   

5. Paano masasabing umiiral ang oligopolyong anyo ng pamilihan?  

A. kung limitado ang suplay ng produkto sa isang industriya  

B. kung kontrolado ng isang kompanya ang suplay ng produkto  

C. kung malayang nakapamimili ang mga taong kumukunsumo ng produkto  

 D. kung tatlo o higit lamang na kompanya ang gumagawa ng produkto  

   

  

  

  

  

  

  

6. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang nagpapakita ng monopolistikong      

pamilihan?  

A. iisang uri lamang ng produkto ang ginagawa ng mga kompanya  

B. gumawa ang mga kompanya ng iba’t ibang paraan upang tangkilikin ang                 

kanilang produkto kaysa sa iba  

C. kung maraming kahalili ang isang produkto sa oras na nawal ito sa                     

pamilihan  

D. mga sagot sa a at b  

   

7. Alin sa mga sumusunod na sitwasyon ang HINDI nagpapakita ng ganap na      

kompetisyon sa pamilihan?  

A. maraming uri ng produkto ang makikita sa pamilihan at marami ang                 

nagbebenta nito  
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B. ang konsyumer ang dumidikta ng dami at uri ng produktong dapat ilagay                 

sa pamilihan  

C. walang kontrol ang prodyuser sa paggalaw ng presyo ng produkto sa                   

merkado  

D. heterogenous ang produktong ibenebenta  

   

8. Upang makinabang ng husto sa pamilihan ang mga kompanya ng langis        

sinasabing nagsasabwatan ang mga ito upang maitaas ang presyo ng kanilang      

produkto ng hindi man lamang nalulugi ang bawat isa sa kanila. Ano ang tawag      

sa ganitong pagsabwatan?  

A. economic sabotage        B. cartel       C. embargo  D. ceteris paribus  

  

9. Bakit mahalaga para sa mga konsyumer ang pagkaron ng kompetisyon sa      

pamilihan?  

A. upang mag- away-away ang mga negosyanye at mapipilitan silang ibigay                 

ang kanilang produkto sa mga konsyumer  

B. upang mapataas ng mga negosyante ang kalidad ng kanilang produkto  

C. upang makakuha tayo ng mababang presyo sa pamilihan  

D. mga sagot sa B at C  

  

10. Kung iyong susuriin ang dalawang dayagram ng estruktura ng pamilihan sa        

ibaba, alin sa dalawang ito ang sa tingin mo ay may kakayahan na itakda ang        

presyo sa pamilihan?  

 
  

A. monopolyo, sapagkat walang pamalit ang mga produkto   

B. monopsonyo, sapagkat iisa lamang ang konsyumer   

C. pareho lamang sapagkat ang mga katangian ng dalawang estrukturang                 

ito ay kabilang sa hindi ganap na kompetisyon.   

D. wala ni isa man sa dalawang anyo ng pamilihan sapagkat ang pagbili                 

naman ng produkto at serbisyo ay nasa desisyon pa rin ng konsyumer   

11. Ang pamilihang may ganap na kompetisyon ang sinasabing pinakamodelong           

estruktura ng pamilihan dahil sa dami ng nagbebenta o dami ng konsyumer.   

      Alin sa mga sumusunod ang hindi nagpapakita sa kataniang ito?   

A. malayang kalakalan sa bilihan   

B. may kakaibang produkto   

C. maraming prodyuser at konsyumer   

  B. malayang paggalaw ng mga sangkap pamproduksiyon   
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12. Ang pamilihan ay sinasabing may ganap na kompetisyon kapag ang sinumang          

prodyuser ay walang kapangyarihan na palitan o baguhin ang presyo sa       

pamilihan. Paano nakatutulong ang ganap na kompetisyon sa pamilihan?  

A. sumisigla ang kompetisyon sa pamilihan dahil marami ang konsyumer at                 

prodyuser   

B. napapababa ng prodyuser ang kalidad ng kanilang produkto   

C. nakakakuha ng malaking tubo ng mga prodyuser   

D. hindi nakakahikayat sa mga prodyuser na magpasok ng produkto   

  

13. Alin sa mga sumusunod ang palatandaan ng pag-iral ng ganap na 

kompetisyon        sa isang pamilihan?  

A. Iisa lamang ang suplayer ng isang produkto.  

B. Iilang kompanya lamang ang nagtitinda ng magkakatulad na produkto.  

 C. May malaking bilang na nagbebenta ng mga produktong pareho ang                 

gamit ngunit iba-iba ang kalidad.  

  D. Maraming maliliit na kompanya ang gumagawa at nagbebenta ng                 

parehong produkto.  

  

14. Sa isang probinsiya, sa isang tao lamang ipinagbibili ng mga magsasaka ang        

kanilang aning tabako. Ang taong ito ang nagdidikta ng presyo. Anong uri ng       

pamilihan ang umiiral sa ganitong sitwasyon?  

A. Monopolyo        C. Monopolistikong Kompetisyon  

B. Oligopolyo         D. Monopsonyo  

  

Para sa bilang  suriin ang sumusunod na larawan.   

  

 

  
Pinagkunan: http://m.abante-tonite.com/issue/dec2013/pictures/t-27-08-2.jpg Retrieved on November 7, 2014; 
http://media.philstar.com/images/pilipino-star-ngayon/bansa/20140917/pork-separate-from-non-
porkproducts3.jpg Retrieved on: November 7, 2014; https://i1.ytimg.com/vi/GQXyH2XOcD8/hqdefault.jpg 
Retrieved on: November 7, 2014; https://i1.ytimg.com/vi/KhKdagSq1dc/hqdefault. jpg Retrieved on: November 7, 

2014   

  

15. Batay sa iyong pagsusuri, sa anong estruktura ng pamilihan nabibilang ang        

mga larawang nasa itaas?   

A. monopoly          C. ganap na kompetisyon   

B. oligopolyo         D. monopolistikong kompetisyon  

  

  

  

  

  

Karagdagang Gawain  

  

Gawain 7: Pagpapahalagahan Mo: Basahin at sagutin ang tanong sa ibaba.  
Sa iyong palagay, anong uri ng pamilihan ang nagbibigay ng higit na 

kapakinabangan sa mga mamimili. Ipaliwanag ang inyong sagot.  
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