
 

 

EKONOMIKS 

Ikalawang Markahan – Modyul 5 

Ang Ugnayan ng Pamilihan at 

Pamahalaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ii 

Araling Panlipunan – 9 
Self-Learning Module 
Ikalawang Markahan – Modyul 5: Ang Ugnayan ng Pamilihan at Pamahalaan 
Unang Edisyon, 2020 
 
 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. 
 
 

 
 
Printed in the Philippines by Department of Education – SOCCSKSARGEN Region 
Office Address: Regional Center, Brgy. Carpenter Hill, City of Koronadal 

Telefax: (083) 2288825/ (083) 2281893 

E-mail Address: region12@deped.gov.ph 

 

Bumuo sa Pagsusulat ng Modyul 
 

Manunulat: Rene Arielle  V. Pinos 

Editor: Lito S. Adanza 
Tagasuri: April G. Formentera, Noralyn Joy O. Ramos,  

Michael A. Adam, Merjorie Q. Ablay, Maria Fe N. Arca 

Tagaguhit:  

Tagalapat: Emily E. Baculi 

Tagadisenyo ng Pabalat:  Reggie D. Galindez  

Tagapamahala:  Allan G. Farnazo, CESO IV – Regional Director 

    Fiel Y. Almendra, CESO V – Assistant Regional Director 

    Gilbert B. Barrera – Chief, CLMD 

               Arturo D. Tingson Jr. – REPS, LRMS 

Peter Van C. Ang-ug – REPS, ADM 

Jade Palomar - REPS -Araling Panlipunan 

Romelito G. Flores, CESO V – Schools Division Superintendent 

                                     Carlos G. Susarno  – Asst. Schools Division Superintendent 

               Juliet F. Lastimosa, CID Chief 

Sally A. Palomo, EPS - LRMS 

Gregorio O. Ruales, EPS – ADM Coordinator 

Lito S. Adanza – EPS – Araling Panlipunan 

 

 

 

 
 



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 sa iyo! Ako’y nagagalak sapagkat natapos mo na ang unang 

aralin. Ngayon ay inaasahan kong nabatid mo na ang mga patakarang 

pangkabuhayan na isinasagawa ng pamahalaan upang makontrol ang presyo ng 

produkto sa ating pamilihan. Ang pagiging  isang konsyumer  ay nangangahulugan 

ng hindi lamang pagkakaroon mo ng karapatan  ngunit higit sa lahat ng 

responsibilidad na sumuporta sa mga regulasyong pangkabuhayan  ng ating 

pamahalaan . 

 

      Isa kang kabataan di ba? Minsan ay naitanong mo na rin ba sa iyong sarili 

na: “Ano ang maitutulong ko para sa ating bayan?” Gaano ka man kabata  ay may 

mga paraan para makapagsilbi  ka sa  kapwa mo kabataan at sa mga tao sa inyong 

pamayanan. Magtiwala ka, may malaki kang gagampanan sa pagpapatupad ng 

pamahalaan ng mga patakarang pangkabuhayan nito  

 

Pinakamahalagang Kasanayan Pampagkatuto 

 Napapahalagahan ang bahaging ginagampanan ng pamahalaan sa  

regulasyon  ng mga gawaing pangkabuhayan  

 
 Pagkatapos ng araling ito ikaw ay inaasahang: 
 

1. Natutukoy ang mga patakaran at uri ng pagkontrol ng pamahalaan sa 

presyo sa pamilihan 

2. Natatalakay ang mga dahilan ng ugnayan ng pamilihan at pamahalaan 
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Subukin 

     Ngayon, subukin mong sagutin ang paunang pagsusulit upang matukoy ang 

lawak ng iyong kaalaman tungkol sa mga paksang tatalakayin sa modyul na ito. 

 
Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang  
  sagot sa sagutang papel.  
 
1. Malaki ang papel ng pamahalaan upang mapanatili ang katatagan ng     

   presyo sa pamilihan. Alin sa mga sumusunod ang nagpapaliwanag nito? 
        a. panghuhuli sa illegal vendors na nakakalat sa paligid 
        b. pagtataguyod ng batas na nangangalaga sa karapatan ng mga  
             konsyumer 
        c. pagtatakda ng price ceiling at floor price upang magkaroon ng gabay  
            sa presyo ng mga bilihin 
        d. patuloy na pang-eengganyo sa mga maliliit na mga negosyante na  
            palawakin pa ang mga negosyo 
 
2. Kung ang presyo ng isang pangunahing produkto ay labis na mataas at  
    hindi na makatarungan para sa mga konsyumer  dahil sa mapang- 
    abusong gawi ng may-ari, nakikialam ang pamahalaan sa pagpepresyo sa  
    pamilihan. Ano ang tawag sa patakaran ng pagtatakda ng pinakamataas  
    na presyo ng mga produkto o serbisyo? 
    a. price ceiling    b. floor price      c. price support      d. market clearing price 
 
3. Ang presyong mababa sa ekwelibriyo ay ipinatupad ng pamahalaan  
    upang mabigyang-proteksyon ang mga mamimili. Ano ang magiging  
    epekto sa pamilihan kung ang pamahalaan ay magpapatupad ng price  
    ceiling na P1? 
        a. ang pagpapatupad ng price ceiling ay lilikha ng shortage 
        b. ang pagpapatupad ng price ceiling ay lilkha ng surplus 
        c. sa pagpapatupad ng price ceiling ay makararanas ng ekwilibriyo 
        d. walang mangyayaring shortage at surplus sa pamilihan sapagkat  
            mabisa ang polisiya ng pamahalaan 
 
4. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan, ano ang itinatag ng  
     pamahalaan? 

a. import liberalization  c. price stabilization program 
b. price monitoring agency  d. balance of payment deficits 

 
5. Ang price ceiling at price floor ay dalawang uri ng pagkontrol ng  
    pamahalaan sa presyo sa pamilihan. Bakit ito isinasagawa ng  
    pamahalaan? 
       a. upang makontrol ang presyo ng mga produkto  
       b. upang mapanatiling abot-kaya ang halaga ng produkto 
       c. upang makatulong sa mga mahihirap na mga pilipino 
       d. upang maiwasan ang implasyon at mabilis na pagtaas ng presyo ng  
           mga pangunahing bilihin 
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6. Ang price ceiling ay ang pinakamataas na presyo na maaring ipagbili ng  
    isang prodyuser ang kaniyang produkto. Bakit ipinatupad ito ng  
    pamahalaan? 
       a. para mapababa ang presyo 
       b. upang hindi mahirapang bumili ang mga konsyumer 
       c. para maiwasan ang pagkakaroon ng kakulangan ng produkto sa  
           pamilihan 

d. mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng  
mga produkto 

 
7. Kailan nagpapatupad ang pamahalaan ng price freeze o pagbabawal sa  
    pagtataas ng presyo ng mga bilihin? 
      a. kapag may katatapos pa lamang na kalamidad sa bansa 
      b. kapag ang suplay ng produkto ay kulang sa pamilihan 
      c. kung nagkaroon ng mataas na demand ng mga produkto 
      d. kapag normal ang takbo ng eknomiya ng ating bansa 
 
8. Alin sa mga sumusunod na ahensiya ng pamahalaan ang naninigurong  
    ang galaw ng presyo ng mga produkto sa pamilihan ay naaayon sa batas? 
       a. Bureau of Food and Drugs (BFAD) 
       b. Department of Trade and Industry (DTI) 
       c. Energy Regulatory Commission (ERC) 
       d. Philippine Oversees Employment Administration (POEA) 
 
9. Ano ang ekwelibriyong presyo (equilibrium price)? 
      a. ang presyong mas mababa sa price floor 
      b. ito ang presyong itinakda upang matulungan ng pamahalaan ang  
          isang prodyuser 
      c. pinagkasunduang presyo ng mamimili at nagpapabili 
      d. pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng prodyuser ang  
           kanyang produkto 
 
10. Alin sa ibaba ang tumutukoy sa pinakamababang presyo  na itinakda  
     ng batas sa mga produkto at isinasagawa ng pamahalaan upang  
     matulungan ang mga prodyuser? 
       a. prize floor 
       b. price ceiling 
       c. price freeze 
       d. minimum wage 
 
11. Nagaganap ang ekwelibriyo sa pamilihan kapag sa iisang presyo pantay  
      ang dami ng quantity demanded sa quantity supplied. Ano ang  
      implikasyon ng pagkakaroon ng ekwelibriyo sa pamilihan? 
       a. masaya ang konsyumer at prodyuser sapagkat pareho silang kikita. 
       b. hindi masaya ang konsyumer dahil labis ang dami ng suplay   

c. parehong masaya ang konsyumer at prodyuser dahil magkapareho  
     ang kanilang dami ng nais bilhin at ibenta 
d. may labis na suplay  dahil nagtaas ng presyo ang mga prodyuser   

upang mas lalong kikita ng malaki 
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12. Bakit minamarkahan ng pamahalaan ng tinatawag na Suggested Retail  
      Price (SRP) ang mga produkto na kabilang sa pangunahing  
      pangangailangan gaya ng bigas, tinapay, itlog at mga instant noddles? 
       a.  upang maiwasan ang panic-buying 
       b. para mapagkasya ng mamimili ang kanilang badyet 
       c. mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang produkto 
       d. upang madaling mahuli ng mga alagad ng batas ang lalabag sa  
           patakaran sa pamilihan 
 
13. Bakit maaaring manghimasok o makialam ang pamahalaan sa panahon  
      ng krisis pang-ekonomiya gaya ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng  
      mga pangunahing pangangailangan? 
       a. para hindi makontrol ng prodyuser ang presyo sa pamilihan 
       b. upang maisaayos ang pamilihan at ekonomiya 
       c. upang maiwasan ang paglaganap ng mga pekeng produkto 
       d. masiguro ang paggawa ng prodyuser ng maraming produkto 
 
14. Laganap ang pananamantala ng mga negosyante ng bigas sa pamilihan  
      dahil sa pagpapabili nito sa mga mamimili ng lagpas sa itinakda ng   
      presyo ng pamahalaan. Sa iyong palagay, paano ka makatutulong  
      upang ito ay malutas? 
 
    a. ipahuli sa pulis ang mga sangkot dito 
    b. pagsabihan ang mga may kinalaman sa ilegal na gawaing ito 
    c. pagmultahin ng malaking  halaga sa barangay ang nagkasala 
    d. kumpiskahin ang mga produktong bigas at ibigay sa mga mahihirap 
 
15. Ano ang nais ipakita ng tsart sa ibaba para sa konsyumer at prodyuser  
      sa pagtatakda ng price control/price support ng pamahalaan?   
 
     
  
     
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 
        
 
        a. kontrolin ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan 
        b. maipakita ng pamahalaan ang kanilang pagtupad sa tungkulin 
        c. matamo ang layunin ng ekwelibriyo  
        d. tulungan ang konsyumer at maliit na prodyuser   
 
 

 

MALIIT NA PRODYUSER 

AT MAGSASAKA 

DEPARTMENT OF TRADE  AND  INDUSTRY  ( DTI ) 

PAMILIHAN 

PRICE CONTROL  PRICE SUPPORT 

KONSYUMER 
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Aralin 

1 
Ang Ugnayan ng Pamilihan 

at Pamahalaan 

 

 

Balikan 

 
       Naging madali lang ba sa iyo ang pagsagot sa paunang pagtataya ? Nais mo 

bang matutunan ang bago nating aralin? Isa itong mahalagang paksa hinggil sa 

regulasyon ng pamahalaan para mapaunlad ang mga kabuhayan nating mga 

Pilipino. 

      Bago natin talakayin ang ating paksa, balikan at sariwain muna natin ang ating 

mga dating naging aralin. Tara, simulan na natin! 

       Ang estruktura ng pamilihan ay tumutukoy sa balangkas na umiiral sa  sistema 

ng merkado kung saan ipinapakita ang ugnayan ng konsyumer at prodyuser. Ito ay 

nahahati sa dalawang  pangunahing balangkas: ang pamilihang may ganap na 

kompetisyon at ang pamilihang hindi ganap ang kompetisyon.  

       Sa ilalim ng pamilihang may ganap na kompetisyon, walang sinuman sa 

prodyuser at konsyumer ang 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 kayang 

kontrolin sapagkat maraming nagtitinda ng magkaparehong uri ng produkto at 

serbisyo sa pamilihan. 

        Sa pamilihang may hindi ganap na kompetisyon, ang lahat ng prodyuser ay 

may kapangyarihang maimpluwensiyahan ang presyo sa pamilihan. Ang mga 

sumusunod ay mga halimbawa nito: ang  monopolyo na may iisang prodyuser na 

gumagawa ng produkto, monopsonyo na may isa lamang mamimili ngunit maraming 

prodyuser ng produkto at serbisyo at ang oligopolyo na may maliit na bilang lamang 

ng mga prodyuser ang nagbebenta ng magkakatulad na produkto. 

  

 

 



 

6 
 

Gawain 1. HULAsalita! 

 

      Sige nga! Kaya mo bang hulaan kong anong uri ng pamilihan ang inilalarawan 

ng bawat bilang?  

      Panuto: Basahin ang sumusunod na pahayag at isulat ang iyong sagot sa mga 

patlang bago ang bilang. 

 

__________________1. Isang sistema sa pamilihan na kung saan iisa ang  

                                 nagtitinda ng walang kauring produkto 

 

__________________2. Ang estruktura ng pamilihan na kung saan ang                                     

                                  pinakamabisang halimbawa ay ang pamahalaan  na siyang                                       

                                 kumukuha ng mga serbisyo ng mga sundalo at pulis 

                                    

__________________3. Ito ay estruktura ng pamilihan na may iisa lamang na  

                                 konsyumer ng maraming uri ng produkto at serbisyo 

 

__________________4. Estruktura ng pamilihan kung saan ang sinumang  

                                 negosyante ay malayang pumasok at maging  bahagi ng  

                                  industriya 

                    

__________________5. Sa pamilihang ito, ang lahat ng prodyuser ay may  

                                 kapangyarihang maimpluwensiyahan ang presyo sa 

                                 pamilihan 
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Tuklasin 

Gawain 2: EKObulary 

         Halina’t tuklasin ang mga salitang maaring gamitin upang lubos mong 

maunawaan ang konsepto ng aralin. 

Panuto: Ayusin ang mga halu-halong letra upang mabuo ang salitang     tinutukoy  

sa bawat bilang. Isulat sa mga patlang bago ang bilang. 

________________1.  LAANPAAMHA mahalagang institusyon sa ating 

bansa    

________________2.  YUPRODERS ang nagbebenta o gumagawa ng mga 

produkto at serbisyo sa pamilihan                                  

________________3.  HANLIMIPA ang lugar/mekanismo kung saan ang 

konsyumer at prodyuser ay 

nagkakaroon ng transaksyon upang 

magkaroon ng bentaha 

________________4.  WIRIYOLIBEK nagkakasundo  ang prodyuser at 

konsyumer sa   isang presyo at dami ng 

produkto o serbisyo                                   

________________5.  TIQUANTY   

MANDEDED 

dami ng produkto at serbisyo na handa at 

kayang bilhin ng mga mamimili sa iba’t-

ibang presyo                                          

________________6.  TIQUANTY   

LIEDSUPP 

tumutukoy sa dami ng    produkto at 

serbisyo na handa at kayang ipagbili ng 

mga bahay-kalakal sa iba’t-ibang presyo                                        

________________7.  CEPRI  LINGCEI pinakamataas na presyo na  maaring 

ipagbili ng isang prodyuser ang kaniyang 

produkto                                                                

________________8.  CEPRI  RFLOO  pinakamababang presyo na itinakda  ng 

batas sa mga produkto at serbisyo 

________________9.  CEPRI ZEFREE pagbabawal sa pagtataas ng presyo sa 

pamilihan 

________________10.  YOSREP   ang nakatakdang halaga ng isang kalakal 

o produkto 
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Suriin 

 

      Para lalo mong mapapahalagahan at makilala ang mga regulasyon ng 

pamahalaan sa gawaing pangkabuhayan ang mga sumusunod na teksto sa ibaba 

ay iyong babasahin at susuriin. 

ANG PAMAHALAAN AT PAMILIHAN 

          Ang pamahalaan ay isang mahalagang institusyon sa ating bansa. Alinsunod 

sa itinatadhana ng Artikulo II Seksyon 4 ng 1987 Konstitusyon ng Pilipinas, 

pangunahing tungkulin ng pamahalaan na paglingkuran at pangalagaan ang 

sambayanan. Sa aklat ni Nicholas Gregory Mankiw na Principles of Economics, 

ipinaliwanag niya ang Principle 7 na “Government can sometimes improve market 

outcomes”. Ayon sa kaniya, bagama’t ang pamilihan ay isang organisadong 

sistemang pang-ekonomiya, may mga pagkakataong nahaharap ito sa pagkabigo o 

market failure. Ang halimbawa ng mga ito ay ang paglaganap ng externalities gaya 

ng polusyon at pagkakaroon ng monopoly na nagdudulot ng pagkawala ng 

kompetisyon. Sa ganitong pagkakataon, kinakailangan ang pakikialam o 

panghihimasok ng pamahalaan sa takbo ng pamilihan. Kaugnay nito, hindi 

nakakaiwas ang Pilipinas at iba pang bansa na mapasailalim ang pamilihan sa 

panghihimasok ng pamahalaan. Maliban sa pagtatakda ng buwis at pagbibigay ng 

subsidy, nagtatalaga ang pamahalaan ng presyo ng mga produkto at serbisyo. Upang 

mapatatag ang presyo sa pamilihan ipinapatupad ang price stabilization program at 

maiwasan ang mataas na inflation. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng 

pamilihan ay nahahati sa dalawang uri: ang price ceiling at price floor.  

    1. Price Ceiling – Ito ay kilala rin sa katawagan bilang maximum price policy o ang 

pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng isang prodyuser ang kaniyang 

produkto. Mahigpit na binabantayan ang mga produkto   sa mga pangunahing 

pangangailangan gaya ng bigas, asukal, kape, harina, tinapay, itlog, at maging ang 

mga instant noodles na minamarkahan ng pamahalaan ng tinatawag na suggested 

retail price (SRP). Ang patakarang ito ay isang pamamaraan upang mapanatiling 

abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng nasabing produkto lalo na sa 

panahon ng krisis. Samantala, sa panahong nakararanas o katatapos pa lamang ng 

kalamidad ng bansa, ang pamahalaan ay mahigpit na nagpapatupad ng price freeze 
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o pagbabawal sa pagtataas ng presyo sa pamilihan. Ipinatutupad ito ng pamahalaan 

upang mapigilan ang pananamantala ng mga negosyante sa labis na pagpapataw ng 

mataas na presyo ng kanilang mga produkto. Itinatakda ito kapag ang equilibrium 

price ay masyadong mataas sa pananaw ng mga konsyumer. Ang price ceiling ay 

itinatakda na mas mababa sa equilibrium price. Labag sa AntiProfiteering Law ang 

labis na pagpapataw ng mataas na presyo. Ito ay ipinatutupad ng pamahalaan sa 

pangunguna ng Department of Trade and Industry (DTI), bilang pangunahing 

ahensiya na may tungkulin dito, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan (barangay, 

bayan, o lungsod) upang masigurong ang galaw ng presyo ng mga produkto at 

serbisyo sa pamilihan ay naaayon sa batas. 

Ang graph sa dakong ibaba ay nagpapakita ng halimbawa ng price ceiling. 

 

               Ayon sa graph, Php20 ang ekwilibriyong presyo. Subalit, ang presyong ito 

ay maaaring mataas sa tingin ng mga konsyumer. Dahil dito, ang pamahalaan ay 

makikialam sa pamamagitan ng pagpapataw ng Php15 bilang price ceiling ng mga 

prodyuser. Dahil ang presyong Php15 ay higit na mas mababa kaysa sa ekwilibriyong 

presyo na Php20, inaasahang magdudulot ito ng pagtaas ng quantity demanded na 

umabot sa 90 na dami. Sapagkat mas mahihikayat ang mamimimili na bumili ng 

mga produkto at serbisyo kung mababa ang umiiral na presyo sa pamilihan 

kumpara sa ekwilibriyong presyo na Php20 sa 60 lamang na kabuuang dami.  

         2. Price Floor – Ito ay kilala rin bilang price support at minimum pricepolicy na 

tumutukoy sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga produkto at 
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serbisyo. Itinatakda ito ng mas mataas sa equiblibrium price. Katulad ng price ceiling, 

isinasagawa ito ng pamahalaan upang matulungan ang mga prodyuser. Kabilang sa 

sistemang ito ang pagkakaloob ng tinatawag na price support sa sektor ng 

agrikultura at ang batas naman na nauukol sa pagtatakda ng minimum wage. 

Halimbawa, kung masyadong magiging mababa ang equilibrium price ng mga 

produktong palay sa pamilihan, ang mga magsasaka ay maaaring mawalan ng 

interes na magtanim dahil maliit naman ang kanilang kikitain mula rito. Kung 

magaganap ang sitwasyong ito, magdudulot ito ng kakulangan sa suplay. Hindi 

makabubuti sa ekonomiya ang kalagayang ito kung kaya ang pamahalaan ay 

magtatakda ng price support/price floor o ang pinakamababang presyo kung saan 

maaaring bilhin ang kanilang ani.     

       Maliban pa rito, maaaring ang pamahalaan ang magsisilbing tagabili ng mga 

aning palay ng mga magsasaka upang masiguro na mataas pa rin ang kanilang 

kikitain at upang maiwasan ang kakulangan ng suplay sa pamilihan. Maliwanag na 

inaako ng pamahalaan ang malaking gastusin upang masiguro ang kapakanan ng 

mga magsasaka at ng mga mamamayan. 

 

 

            Batay sa graph, ang ekwilibriyong presyo na Php25 ay mas mababa sa 

itinalagang price floor na Php50. Magdudulot ito ng pagtaas ng quantity supplied at 

magbubunga ng kalabisan (surplus) sa pamilihan. Higit na mas marami ang suplay 

na isandaan (100) kung ihahambing sa dami na dalawampu (20) na quantity 

demanded. Kapag may kalabisan, maaaring bumaba ang presyo at dami ng supply 

patungo sa ekwilibriyong presyo. Subalit dahil may pinaiiral na price floor, hindi 
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maaaring ibaba ang presyo dahil ito ang itinakda ng batas. Dahil dito, malinaw na 

ang price floor ay nagdudulot ng kalabisan (surplus) sa pamilihan. 

          Sa pangkalahatan, hindi maitatangging mahalagang institusyon ang 

pamahalaan sa pagsasaayos ng pamilihan at kabuuan ng ekonomiya. Ayon kay John 

Maynard Keynes, ang ekonomiya ng isang bansa ay hindi maiiwasang patakbuhin 

sa ilalim ng mixed economy. May partisipasyon ang pribadong sektor o ang mga 

prodyuser sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Subalit sa panahon na may krisis pang-

ekonomiya, gaya na lamang ng pagtaas ng pangkalahatang presyo ng mga 

pangunahing pangangailangan, maaaring makialam o manghimasok ang 

pamahalaan upang maisaayos ang pamilihan at kabuuang ekonomiya. 

 

Gawain 3: TEKS-TO-INFORM- DISCUSSION WEB CHART 

          Sagutin ang discussion web chart at ang  mga pamprosesong tanong na nasa 

ibaba batay sa tekstong iyong nabasa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamprosesong Tanong: 

    1. Bakit mahalaga ang pamahalan sa isang bansa? 

  2. Paano nagkakaroon ng bahagi ang pamahalaan sa pamilihan? 

MAHALAGA BA ANG 

PAPEL NG 

PAMAHALAAN SA 

PAMILIHAN? 

DAHILAN 

Sapagkat______________________

________________________________

________________________________

__________ 

KONGKLUSYON 

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 

DAHILAN 

Sapagkat______________________

________________________________

________________________________

__________ 
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Gawain 5: VENN DIAGRAM  

Mula sa tekstong iyong nabasa, punan ng mahahalagang impormasyon ang Venn 

Diagram gamit ang mga pamprosesong tanong upang maipakita ang pagkakaiba-iba 

at pagkakatulad ng price ceiling at price floor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pamprosesong Tanong 

1. Ano ang pagkakatulad ng dalawang konsepto? 

2. Paano naman sila nagkakaiba? 

3. Paano ito nakatutulong sa mga konsyumer o prodyuser? 

 

 

 

 

PRICE  

FLOOR 

PAGKAKAIBA 

PRICE  

CEILING 

PAGKAKATULAD 
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Pagyamanin 

 

Gawain 5: ISIP-Tsek---Kahon ng Kaalaman 

Panuto: Batay sa iyong nakalap na kaalaman sa tekstong binasa, sagutin ang 

sumusunod na pahayag o katanungan na nasa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng 

mga kasagutan na matatagpuan sa loob ng kahon. Isulat ang inyong mga sagot sa 

espasyo sa bawat bilang.  

     pamilihan         pamahalaan            paglingkuran ang sambayanan 

     surplus             price floor                shortage                    price ceiling 

    Department of Trade and Industry       price freeze               price control 

 MGA PAHAYAG 

__________1. Isang organisadong sistemang pang-ekonomiya kung saan   

nagtatagpo ang konsyumer at prodyuser upang magkaroon ng  palitan.  

__________2. Isang institusyon na ang pangunahing tungkulin ay paglingkuran at 

pangalagaan ang sambayanan.  

__________3. Ang patakarang ipinatutupad ng pamahalaan upang mapatatag ang  

presyo ng mga pangunahing bilihin sa pamilihan.  

__________4. Ito ay tumutukoy sa pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng 

isang negosyante ang kaniyang produkto.  

__________5. Ang tawag sa patakarang ipinasusunod ng pamahalaan na  nagbabawal 

sa pagtataas ng presyo ng mga produkto sa pamilihan sa panahon ng  emergency 

gaya na lamang ng  kalamidad (bagyo, lindol at iba pa).  

__________6. Isa sa mga ahensiya ng pamahalaan na ang tungkulin ay palawigin ang 

sistema ng kalakalan at industriya sa bansa.  

__________7. Isang pansamantalang pangyayari sa pamilihan na kung saan ang 

suplay ng produkto ay hindi sapat sa planong ikonsumo ng tao. 

__________8. Ang tawag sa pinakamababang presyo na itinakda ng batas sa mga 

produkto at serbisyo sa pamilihan.  

___________9. Isang pangyayari sa pamilihan na kung saan may sobra o higit ang 

suplay ng mga produkto sa dami ng planong ikonsumo o bilhin ng tao.  

__________10. Pangunahing tungkulin ng pamahalaan ayon sa Konstitusyon 
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Isaisip 

 

     Ngayon, dahil patapos na tayo sa araling ito, ating ibuod ang iyong natutunan 

sa pagsagot sa mga konsepto sa pamamagitan ng pagsulat ng mga angkop na salita 

sa patlang.       

   

Gawain 6: Konsepto Ano! 

Panuto: Kumpletuhin ang mga pahayag sa ibaba. 

 

1. Ang pamahalaan ay isang mahalagang institusyon sa ating bansa. Ang  

    pangunahing tungkulin nito ay_________________________. 

 

2. Maliban sa pagtatakda ng buwis at pagbibigay ng subsidy nagtalaga ang  

    pamahalaan ng presyo ng mga ________________________. 

 

3. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan ipinapatupad ang  

____________________________ at maiwasan ang mataas na inflation. 

 

4. Ang pagkontrol ng pamahalaan sa presyo ng pamilihan ay nahahati  sa  

dalawang uri:_______________________at_______________. 
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Isagawa 

Marahil naiisip mong masyado ka pang bata para maunawaan ang papel na 

ginagampanan ng pamahalaan sa ating kabuhayan. Alam mo bang isa ito sa 

mahalagang institusyon sa ating lipunan?  Kaya habang ikaw ay nasa murang edad 

ay nararapat lamang na  maisabuhay mo ang pagsunod sa mga patakarang 

pangkabuhayang pinaiiral ng ating pamahalaan upang magsilbi kang huwaran sa 

kapwa mo kabataan. 

Gawain 7:  Regulasyon ng Pamahalaan, Susuportahan Ko! 

Panuto: Ilista sa loob ng kahon ang iba’t-ibang patakarang pangkabuhayang 

ipinapairal ng pamahalaan  at ang mga epekto nito. 

Mga Patakarang 
Pangkabuhayang 

Isinagawa ng 
Pamahalaan 

Inaasahang 
Epekto sa 

Kabuhayan ng 
inyong Pamilya 

Inaasahang 
Epekto sa mga 

Lokal na 
Negosyante at 
Mamimili sa 

inyong Pamayanan 

Inaasahang Epekto sa 
Pangkalahatang 

Kabuhayan ng mga 
Mamamayang Pilipino 

sa ating Bansa 

1.    

2. 

 

   

 Pamprosesong Tanong: 

1. Sa iyong palagay, bakit mahalagang suportahan natin ang mga  

 patakarang pangkabuhayan ng ating pamahalaan? 

2. Ano ang pinakamahalagang epekto ng mga regulasyong pangkabuhayan ng 

pamahalaan sa inyong pang-araw-araw na buhay? Ipaliwanag 

3. Alin sa mga patakarang pangkabuhayang  ito ang may naidulot na malaking 

kabutihan sa mga mamamayang Pilipino?Pangatwirana 
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Tayahin 

 

Ang galing! Malapit mo nang matapos ang araling ito. Ngayon ay 

gamitin mo ang iyong mga natutunan upang masagutan ang mga 

sumusunod na katanungan. 

 
Panuto: Basahing mabuti ang bawat pangungusap. Isulat ang titik ng tamang  

  sagot sa sagutang papel. 
 
1. Ang presyong mababa sa ekwelibriyo ay pinapatupad ng pamahalaan upang 
mabigyang-proteksyon ang mga mamimili.  Ano ang magiging epekto sa pamilihan 
kung ang pamahalaan ay magpapatupad ng price ceiling na P1?    

2. Bakit maaaring manghimasok o makialam ang pamahalaan sa panahon     
    ng  krisis pang-ekonomiya gaya ng pagtaas ng pangkalahatang presyo  
    ng mga pangunahing pangangailangan? 
              a. upang maisaayos ang pamilihan at ekonomiya 
              b. para hindi makontrol ng prodyuser ang presyo sa pamilihan 
              c. upang maiwasan ang paglaganap ng mga pekeng produkto 
              d. masiguro ang paggawa ng prodyuser ng maraming produkto 
 
3. Laganap ang pananamantala ng mga negosyante ng bigas sa pamilihan    
    dahil sa pagpapabili nito sa mga mamimili ng lagpas sa itinakda na presyo ng    
    pamahalaan. Sa iyong palagay, paano ka makatutulong upang malutas ang  
    suliraning ito? 
             a. ipahuli sa pulis ang mga sangkot dito 
             b. pagsabihan ang mga may kinalaman sa ilegal na gawaing ito 
             c. pagmultahin ng malaking  halaga sa barangay ang nagkasala 
             d. kumpiskahin ang mga produktong bigas at ibigay sa mga mahihirap 
    
4. Malaki ang papel ng pamahalaan upang mapanatili ang katatagan ng presyo sa     
   pamilihan. Alin sa mga sumusunod ang  nagpapaliwanag nito? 
           a. panghuhuli sa illegal vendors na nakakalat sa paligid 
           b.pagtataguyod ng batas na nangangalaga sa karapatan ng mga konsyumer 
           c.pagtatakda ng price ceiling at price floor upang magkaroon ng gabay sa  
                presyo ng mga bilihin 
           d.patuloy na pang-eengganyo sa mga maliliit na mga negosyante na  
                palawakin pa ang mga negosyo 
                 
 
 

      
              a. ang pagpapatupad ng price ceiling ay lilikha ng shortage 
              b. ang pagpapatupad ng price ceiling ay lilkha ng surplus 
              c. sa pagpapatupad ng price ceiling ay makararanas ng ekwilibriyo 
              d. walang mangyayaring shortage at surplus sa pamilihan sapagkat    
                     mabisa ang polisiya ng pamahalaan 
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7. Alin sa ibaba ang tumutukoy sa pinakamababang presyo  na itinakda ng batas  
    sa mga produkto at isinasagawa ng pamahalaan upang matulungan ang mga  
    prodyuser? 

a.minimum wage  
b.price floor 
c.price ceiling 
d.price freeze 

 
8.Nagaganap ang ekwelibriyo sa pamilihan kapag sa iisang presyo pantay ang dami  
    ng quantity demanded sa quantity supplied. Ano ang implikasyon ng  
    pagkakaroon ng ekwelibriyo sa pamilihan? 

a. masaya ang konsyumer at prodyuser sapagkat pareho silang kikita. 
b. hindi masaya ang konsyumer dahil labis ang dami ng suplay (quantity  
    supplied) 
c. parehong masaya ang konsyumer at prodyuser dahil magkapareho ang  
    kanilang dami ng nais bilhin at ibenta 
d. may labis na suplay (quantity supplied) dahil nagtaas ng presyo ang mga  
    prodyuser upang kumite 
 

9. Alin sa mga sumusunod na ahensiya ng pamahalaan ang naninigurong ang  
     galaw ng presyo ng mga produkto sa pamilihan ay naaayon sa batas? 

a. Bureau of Food and Drugs (BFAD) 
b. Department of Trade and Industry (DTI) 
c. Energy Regulatory Commission (ERC) 
d. Philippine Oversees Employment Administration (POEA) 

 
10. Ano ang ekwelibriyong presyo (equilibrium price)? 

a. ang presyong mas mababa sa price floor 
b.pinagkasunduang presyo ng mamimili at nagpapabili 

c. ito ang presyong itinakda upang matulungan ng pamahalaan ang isang  
    prodyuser 
d. pinakamataas na presyo na maaaring ipagbili ng prodyuser ang kanyang  
     produkto 
 
 

 

5. Ang price ceiling ay ang pinakamataas na presyo na maaring ipagbili ng isang    
    prodyuser ang kaniyang produkto. Bakit ipinatupad ito ng pamahalaan? 

a. para mapababa ang presyo 
b. upang hindi mahirapang bumili ang mga konsyumer 
c. para maiwasan ang pagkakaroon ng kakulangan ng produkto sa 

pamilihan 
d. mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang presyo ng 

mga produkto 
 
6. Kailan nagpapatupad ang pamahalaan ng price freeze o pagbabawal sa  
     pagtataas ng presyo ng mga bilihin? 

a. May katatapos pa lamang na kalamidad sa bansa 
b. Ang suplay ng produkto ay kulang sa pamilihan 

c. kapag normal ang takbo ng ekonomiya ng ating bansa 
d. kung nagkaroon ng mataas na demand ng mga produkto 
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11. Bakit minamarkahan ng pamahalaan ng tinatawag na Suggested Retail Price  
      (SRP) ang mga produkto na kabilang sa  pangunahing pangangailangan gaya ng  
      bigas, tinapay, itlog at mga instant noddles? 

a. upang maiwasan ang panic-buying 
b. para mapagkasya ng mamimili ang kanilang badyet 
c. mapanatiling abot-kaya para sa mga mamamayan ang produkto 
d. upang madaling mahuli ng mga alagad ng batas ang lalabag sa   
    patakaran sa pamilihan 

 
12. Upang mapatatag ang presyo sa pamilihan, ano ang itinayo ng pamahalaan? 

a. import liberalization 
b. price stabilization program 
c. price monitoring agency 
d. balance of payment deficits 

 
13. Ang price ceiling at price floor ay dalawang uri ng pagkontrol ng pamahalaan sa  
       presyo sa pamilihan. Bakit ito isinasagawa ng pamahalaan? 

a. makontrol ang presyo ng mga produkto  
b. mapanatiling abot-kaya ang halaga ng produkto 
c. makatulong sa mga mahihirap na mga pilipino 
d. maiwasan ang implasyon at mabilis na pagtaas ng presyo ng mga  
    pangunahing bilihin 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Kung ang presyo ng isang pangunahing produkto ay labis na mataas at  
     hindi na makatarungan para sa mga konsyumer  dahil sa mapang- 
     abusong gawi ng may-ari, nakikialam ang pamahalaan sa pagpepresyo sa  
     pamilihan. Ano ang tawag sa patakaran ng pagtatakda ng pinakamataas  
     na presyo ng mga produkto o serbisyo? 
         a. price ceiling  
         b. floor price 
         c. price support  
         d. market clearing price 
 
 

 



 

19 
 

15. Ano ang nais ipakita ng tsart sa ibaba para sa konsyumer at prodyuser sa 
pagtatakda ng price control/price support ng pamahalaan?   
 
     
  
     
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

        a. kontrolin ang presyo ng mga bilihin sa pamilihan 

        b. maipakita ng pamahalaan ang kanilang pagtupad sa tungkulin 

        c. matamo ang layunin ng ekwelibriyo  

        d. tulungan ang konsyumer at maliit na prodyuser   

MALIIT NA PRODYUSER 

AT MAGSASAKA 

DEPARTMENT OF TRADE  AND  INDUSTRY  ( DTI ) 

PAMILIHAN 

PRICE CONTROL  PRICE SUPPORT 

KONSYUMER 
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Handa ka bang isigaw ang boses ng kabataang tulad mo na kayang gawin 

ang tama upang makatulong sa ating pamahalaan sa pagpapanatili ng abot-

kayang presyo ng mga pangunahing bilihin? 

Gawain 8: Information Drive 

Panuto: Gumawa ng isang panawagan para sa kapwa mo kabataan na  nagpapakita  

ng pagsuporta sa pamahalaan sa mithiin nitong mapanatili ang abot-kayang presyo 

ng mga produkto sa ating pamilihan. 

Maari mo itong gawin depende sa iyong kakayahan sa paggawa. Maaari mong  isulat 

ang iyong awtput sa isa A4 na bondpaper. Maaring pumili sa mga sumusunod na 

mga gawain: 

a. Poster 

b. Jingle 

c. Slogan 

d. Tula 

Rubrik sa Pagmamarka ng Gawain 

Kraytirya 10 7 5 3 

Nilalaman Maiksi pero 

sapat ang 

mensahe ng 

gawain 

Masyadong  

mababa at 

maligoy ang 

mensahe 

ng gawain 

May 

kakulangan 

ang mensahe 

ng gawain 

Hindi 

malinaw      

ang mensahe 

ng gawain 

Paglalahad Gumamit ng 

simple ngunit 

malinaw na 

mga salita 

May 1-2 salita 

na hindi 

maunawaan 

ang tunay na 

kahulugan 

May 3-4 na 

salita na 

Hindi 

maunawaan 

ang tunay na 

kahulugan 

May 5 o higit 

pang salita 

na hindi 

mauuna-

waan 

Pagkamalikhain Nakita ang 

Pagkamalikhain 

at tunay na 

nakapupukaw 

ng pansin ang 

kabuuan ng 

gawain. 

Nakita ang 

Pagkamalikhain 

ngunit hindi 

gaanong 

nakapupukaw 

ng pansin 

Hindi  nakita 

ang 

Pagkamali-

khain sa 

ginawang 

gawain 

Hindi 

makagawa 

ng 

malikhaing 

gawain 

 

 

  

 

Karagdagang Gawain 
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