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Serbisyong
Panlipunan Binibili

Maraming bansa, kasama ang
Pilipinas, ang dumadaan sa
neo-liberal na mga

pagbabago na itinutulak ng
International Monetary Fund, (IMF),
World Bank, Asian Development Bank
(ADB), at iba pa. Mayor na mga
aspeto ng pakikialam na ito ang
malawakang liberalisasyon ng lokal na
ekonomya kasama na ang pagbawas
sa gastusing panlipunan para
mabawasan ang depisito sa
pambansang badyet. Ang ganitong
kalagayan ay may matinding epekto
sa mga mahihirap sa Pilipinas.
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Tubo Muna Bago Karapatan

initingnan ng mga
internasyunal na
kasunduan ang
edukasyon,
kalusugan at

pabahay bilang mga universal
and inalienable na karapatang
pantao. Ibig sabihin, ito ay
kinikilalang social goods at
kailangan ay abot-kamay ng
lahat maging anuman ang
kanilang lahi, kasarian,
relihiyon at kapasidad pang-
ekonomya. Kung gayon,
malaki ang papel ng estado
sa paghatid ng serbisyong
panlipunan sa malawak na
mamamayan.

Dalawang importanteng punto
ang makikita hinggil dito: 1)
Ang kalusugan, edukasyon at
pabahay ay kailangan ng mga
tao upang mabuhay kaya ang
akses ng mga tao sa mga
bagay na ito ay hindi dapat
nakabatay sa kakayanan
nilang makapagbayad; at 2)
Ang pagbibigay ng serbisyong
panlipunan ay isang
panlipunang responsibilidad
kung kayat ang pagkakaroon
o kawalan nito ay kinakarga
ng lahat ng mamayan –higit
sa lahat ang mga maliliit at
mga mahihirap sa lipunan.

Makikita sa kasaysayan na
matagal nang umiiwas ang
mga estado sa kanilang
responsibilidad na ipagkaloob
ang serbisyong panlipunan at
tinitingnan lang nila ito na
bara sa mahusay na
pagpapatakbo ng negosyo.
Halimbawa, ang Amerika (US)
at Europa (EU) na parehong

T
may patakaran ng ‘free
market’ ay maliit ang gastusin
para sa serbisyong
panlipunan. [1] Ang mga
sosyalistang bansa tulad ng
Tsina at Rusya naman ay
naniniwala na ang pagbibigay
ng serbisyong panlipunan ay
mahalagang bahagi ng
pagpapatibay ng karapatang
pantao at kabuuang lagay ng
mamamayan. Ang mga
estadong ito ang nagpundar
ng pampublikong sistema
upang masakop at mabigyan
ng halaga ang mga
pambansang programa na
nakabase sa mga komunidad.

Samantala, ang mga gubyerno
ng mahihirap na bansa ay
bumitaw na sa kanilang
responsibilidad na magbigay
ng serbisyong panlipunan.
Dahil sa pagyuko ng mga
gubyernong ito sa mga neo-
liberal na polisiya ng
liberalisasyon, pribatisasyon
at deregulasyon, at dahil sa
paniniwala nila na ang mga
serbisyong gaya ng
edukasyon, kalusugan at
pabahay ay maaari nang
gawing negosyo at
pagkakitaan, ang karapatan
ng bawat tao sa serbisyong
panlipunan ay nakabase na

lamang sa kakayanan nitong
magbayad.

Sa isang bansang kagaya ng
Pilipinas na nakatali sa dikta
at mga polisiya ng mga
mayayamang kapitalistang
bansa at mga internasyunal
na institusyong pampinansya
(IFIs), ang karapatan ng
mamamayan sa edukasyon,
kalusugan at pabahay, kahit
pa ito ay nakapaloob sa
konstitusyon, ay
napapabayaan at isinasantabi
na lamang. 
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ng neoliberal na mga
patakaran ay hindi
lamang nakatutok
sa pagbubukas ng
mga palengke ng

produkto ng tinatawag na
Third World o yaong mga
mahihirap na bansa. Ang isa
pang aspeto ay ang
pagbubukas ng kalakalan ng
serbisyo. Dahil sa
liberalisasyong nagaganap,
halos hindi na hawak ng
estado ang mga serbisyo at
patuloy ang pagtaas ng
halaga ng mga ito. Higit na
pahirap ito sa mga mahihirap
na mayorya ng mamamayan.

Edukasyon

Malinaw ang papel ng
edukasyon sa pag-unlad ng
isang lipunan. Sa Pilipinas,
ang makapag-aral ay
pinaniniwalaang tiket tungo sa
isang maalwan at matiwasay
na kinabukasan. Subalit ang
pagtaas ng presyo ng
edukasyon sa ngayon ay
pagkitil sa maraming pangarap
na iniasa sa edukasyon.

Dapat ay libreng nakakapasok
sa elementarya at
sekundaryang paaralan and
kabataang Pilipino ayon sa
Saligang Batas ng Pilipinas.
Subalit hadlang dito ang
samut-saring mga bayarin sa
araw ng pasukan kasama na
ang computer fees,
laboratory fees, at iba pa. Sa
pasukan ng taong 2006-2007,
umabot pa rin sa 267na
barangay ang hindi

Ang Presyo ng Serbisyong Panlipunan

natatayuan ng pampublikong
elementary at sekundaryang
paaralan. Pinayagan na rin ng
Departamento ng Edukasyon
(DepEd) na magtaas ng singil
sa matrikula at iba pang
bayarin ang mga pribadong
paaralan kahit walang
konsultasyong naganap.
Mahal ang kolehiyo sa
Pilipinas. Ang mga
karagdagang bayarin sa mga
pribadong kolehiyo sa bansa
ay hindi kontrolado ng
estado. Ang mga pagtaas sa
matrikula ay nagaganap nang
hindi nakukunsulta ang mga
magulang, estudyante at ang
mga apektadong grupo at
indibidwal. Malala pa, ang
paniningil ng mga
karagdagang bayarin na
karagdagang pasanin din ng
mga magulang at estudyante
ay hindi na nabibigyang
pansin at naiimbestigahan ng
Commission on Higher
Education (CHED).
Ayon sa CHED, mula pasukan
ng 2002-2003 hanggang
pasukan ng 2005-2006,
nagkaroon ng 11% na
pagtaas ng matrikula ang mga
pribadong paaralan sa buong
bansa. Humigit kumulang Php

134.40 ang itinaas na
matrikula bawat yunit. Noong
2005-2006 lamang ay 23% ng
mga pribadong kolehiyong
institusyon o 305 na paaralan
ang nagtaas ng kanilang
matrikula. Sa taong 2006, sa
lahat ng rehiyon, ang mga
pribadong kolehiyong
institusyon sa National Capital
Region (NCR) ang may pinaka-
mataas na matrikula na
umaabot sa Php 722.4 bawat
yunit. (Tingnan ang
Talahanayan 1) Sa buong
bansa, mula 2001, ang
pagtaas ng matrikula ay
umabot halos sa 70% at ang
matrikula sa NCR ay lumobo
ng 118.53 porsyento. [2]
Ang mga pambansang
pamantasan at mga kolehiyo
(SUCs) naman ay hinayaan ng
CHED na makapagsarili habang
binitawan na ng nang tuluyan
ng pamahalaan ang kanyang
responsibilidad na sagutin ang
badyet ng mga SUCs. Ang
mga SUCs ngayon ay
napipilitang maghanap ng
paraan upang kumita, tulad ng
pagtaas ng matrikula at iba
pang bayarin, pagpapaupa sa

A
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Talahanayan 1. Report on Tuition Fee Increases of Private HEIs Per Unit, by Region
Ulat sa Pagtaas ng Matrikula ng mga Pribadong Kolehiyo bawat yunit at Rehiyon

AY 2005- AY 2005- AY 2005- AY 2005- AYs 2003- Ays 2003-
2006 2006 2006 2006 2006 2006

I 22.22 28.37 256.56 11.96 96.15 10.34
II 13.04 23.58 208.78 12.73 94.32 11.46
III 18.31 44.12 405.74 12.2 173.02 11.01
IV-A 23.12 55 493.09 11.68 195.71 12.07
IV-B 21.43 26.09 262.64 11.03 78.34 12.77
V 20.35 35.56 334.81 11.88 146.24 11.87
VI 32.43 36.01 371.7 10.73 130.54 10.16
VII 25.26 43.32 453.04 10.67 160.32 11.21
VIII 1.92 52 322 19.26 109.99 12.14
IX 31.91 28.84 312.97 10.15 107.88 10.98
X 33.87 25.66 299.76 9.36 104.15 9.87
XI 29.85 30.11 338.01 9.78 140.19 10.55
XII 6.25 28.72 267.45 12.03 96.94 10.96
NCR 26.64 73.52 722.41 11.33 253.23 11.30
CAR 31.03 32 347.32 10.15 133.35 10.60
CARAGA 12.82 19.11 203.44 10.37 97.32 12.84
TOTAL/AVE 22.64 36.38 350.54 11.58 134.38 11.23

Notes: HEI - Higher Education Institutions; AY – Academic Year; TFI – tuition fee increase; data
for  SY 2006-2006 is partial

Source: Commission on Higher Education
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mahal na ngayon ang UP ng
mga pribadong pamantasan.
Ang kalimitang matrikula
ngayon ng isang ‘iskolar ng
bayan’ ay Php 20,000 mula
Php 6,000 bawat semestre at
hindi pa kasali dito ang iba
pang bayarin gaya ng
laboratory fees at iba pa.
Pinaupahan na rin ng UP ang
kanyang mga lupain sa mga
pribadong kumpanya gaya ng
Ayala Land at katuwang na
rin nito ang Intel, IBM at iba
pang dayuhang korporasyon
sa ilang mga programa.

P
mga malalaking kumpanya ng
mga nakatiwangwang na mga
ari-arian, at pagsuporta at
pakikipagtulungan sa mga
proyekto at programa sa mga
kumpanyang ito na higit na
nakaayon sa mga kundisyon
at pangangailangan nila.

Ganito ang nagaganap sa
pinagpupugayang pamantasan
ng bansa. Nagsimulang
magpatupad ng 300%
pagtaas ng matrikula ang
Unibersidad ng Pilipinas na
dahilan kung bakit kasing
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Kalusugan

Ayon sa isang pananaliksik ng
World Bank, kumpara sa mga
may-kayang Pilipino, halos
hindi bumibisita ang mga
mahihirap sa mga pasilidad
pang-kalusugan o mga ospital
dahil na rin sa taas ng
binabayaran para sa
konsultasyon at presyo ng
gamot. [3] Mura kung maningil
ang mga pampublikong ospital
at klinik subalit sa
kasalukuyang pribatisasyon,
korporatisasyon at
komersyalisasyon ng gubyerno
sa kanilang serbisyo ay

Talahanayan 2. Estimates of Unit Costs for Patient Services for Philippines
Tinatayang Halaga ng Serbisyo ng Ospital sa Pilipinas

ParticularsMga Aytem Int $ 2000 LCU 2000

HOSPITAL COSTS Halaga ng Pagpapaospital

Cost per bed day by hospital level*
Halaga ng bawat kama sa bawat lebel*
Primary 38.28 336.53
Secondary 49.94 439.04
Tertiary 68.22 599.68

Cost per outpatient visit by hospital level*
Halaga ng bawat bisita ng outpatient sa bawat ospital sa bawat lebel*
Primary 12.13 106.67
Secondary 17.21 151.30
Tertiary 25.46 223.82
   
HEALTH CENTRE COSTSHalaga ng pagpapatingin sa Health Center
Cost per visit at health centre by population coverage for a 20 minute visit**
50% 7.46 65.60
80% 7.46 65.60
95% 8.11 71.32
   
Notes: The table on Hospital Costs presents the estimated cost per hospital stay
and per outpatient visit by hospital level. Unit costs are specific to public hospitals,
with occupancy rate of 80% and representing the “hotel” component of hospital
costs, i.e., excluding drugs and diagnostic tests and including other costs such as
personnel, capital and food costs.

The table on Health Centre Costs presents cost per visit for primary care facilities,
i.e. health centres, at different levels of population coverage. It includes all cost
components including depreciated capital items but excludes drugs and diagnostics.
The results are presented in International dollars and local currency units of 2000.
KEY Int $ - international dollars LCU - Local Currency Units; Population coverage -
the percent of population with physical access to primary health facilities, defined
as living within 5 kms or 1 hour away from the facility

Source: World Health Organization

nakikipag-unahan pa ang mga
pampublikong ospital sa mga
pribadong ospital sa pagtaas
ng kanilang singil sa gamot at
serbisyo.

Ayon sa World Health
Organization (WHO), ang
halaga ng pagpasok sa ospital
sa bawat araw sa ngayon
(hindi pa kasama ang gamot
at diagnostics) ay higit pa
sahod ng bawat Pilipino sa
bawat araw. (Tingnan ang
Talahanayan 2) Halos doble
pa sa minimum na kita ng mga
manggagawa sa NCR ang
tinatayang halaga ng bawat
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kama sa bawat araw sa mga
ospital na abot sa Php 599.70
(presyo sa taong 2000). [4]
Kahit ang mga
nagpapakonsulta na out-
patients ay hirap sa mga
bayarin sa mga klinik at mga
ospital, lalo na sa mga Pilipino
na walang regular na kita.

Maging ang Philippine General
Hospital (PGH) na takbuhan
ng mga malilit at mahihirap ay
mahal na rin ang singil sa mga
laboratoryo at pasilidad. Ang
charity ward ngayon sa PGH
ay naniningil na ng Php 75
para sa simpleng
electrocardiogram (ECG),
isang uri ng gamit upang
malaman ang mga
karamdaman sa puso.
Samantalang ang dating
libreng gamit ng operating
room ay may singil na ngayon
ng Php 1,500. Sa kabilang
banda naman, ang isang

pasyenteng nangagailangan
ng kidney transplant mula sa
National Kidney Institute ay
nangangailangan rin ng Php 1
milyon hanggang Php 1.5
milyon habang ang isang
pasyente ng charity ward ay
nangangailangan naman ng
Php 500,000. [5]
Ang Pilipinas ang may
pinakataas na presyo ng mga
esensyal na gamut. (Tingnan
ang Talahanayan 3) Ayon
sa isang sarbey sa mga

presyo ng mga gamot, ang
pinakasimpleng gamot na
Captorpil (o Capoten na gawa
ng Bristol-Myers-Squibb) sa
hypertension ay
nagkakahalaga ng Php 750-
780, halos tatlong sahuran ng
isang simpleng manggagawa.
[6] Ang mataas na presyo ng
gamot ay gawa ng monopolyo
ng mga malalaking kumpanya
ng gamot na humahakot ng
tubo sa simpleng pagbebenta.
Ang mga polisiya ng patenting
ang nagbibigay sa kanila ng
kapangyarihang idikta ang
presyo kahit mula sa
mababang puhunan ang
pagkakagawa ng mga gamot
na ito, na higit pang pinalalala
ng kawalan ng isang
pambansang industriya ng
gamot. [7]

Pabahay

Talahanayan 3. Comparative Prices of Selected Drugs (in Ph P)

Brand Name Generic Name Description
Drug Price in —

TNC Philippines India Pakistan

Bactrim 400
   (80 mg tablet)

Co-trimoxazole Anti-bacterial Roche 14.80 0.75 1.09

Ponstan
   (500 mg tablet)

Mefenamic Acid Anti-inflammatory Pfizer 20.98 2.80 1.46

Ventolin
   (100 mcg inhaler)

Salbutamol Relief
 for bronchospasm Glaxo 315.00 132.38 65.88

Adalat Retard  
 (20 mg tablet)

Nefedipine
Anti-anginal,
anti-hypertension Bayer 37.56 1.50 3.85

Fortum
   (1 g injectible)

Ceftadizime Anti-bacterial Glaxo 980.00 418.72 322.75

Norvasc
    (5 mg tablet)

Amlodipine Anti-hypertension Pfizer 41.41 5.77 nda

Plendil Felodipine Anti-hypertension Astra
21.82 2.69 ndaZeneca

nda - no data available

Source of basic data: PITC presentation during the Senate Committee on Trade and Commerce
hearing held on 24 November 2005 [cited sources of the PITC presentation are MIMS 2004,
Philippines; IDR 2004, India; Red Book 2004, Pakistan]; Cruz, Neil, We are still not independent of
foreign drug firms, Philippine Daily Inquirer, 13 June 2007

Relief for
broncho spasm
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May iba-ibang sistema ng
pabahay ang inaalok ng
gubyerno, na babayaran ng
pamilyang pinautang mula sa
25 taon hanggang 30 taon.
Subalit ito ay para lamang sa
mga pamilyang may regular na
trabaho (at may regular na
tinatanggap na sahod). Ang
ganito eskema ay
pagpapabaya sa mga
mahihirap na Pilipino na
walang trabaho o walang
regular na tinatanggap na
sahod na pambayad sa mga
pautang na ito.
Sa taong 2001, ang mga
pautang sa pabahay na
inaalok ng mga ahensya ng
gubyerno kagaya ng Pag-ibig
ay nagkakahalaga ng Php
50,000 hangang Php 500,000
na may kasamang interes
mula 9 hanggang 16
porsyento. (Tingnan ang
Talahanayan 4) Sa mga

Talahanayan 4. Average Housing Expenditure and Loan Amortization

Income Class Monthly Housing Expenditure* Housing Loan (Formal Sector)a/

Philippines Urban
Loan Interest

 Loan Amortization

Amount Rate

(Monthly)

Cum. % PhP Cum. % (P) 25 yrs 30 yrs
of HH of HH

Under 10,000 0.2 71.3 0.1 78.15 50,000 9 419.6 402.31

10,000-19,999 2.4 117.87 0.8 155.15 60,000 9 503.52 482.77

20,000-29,999 7.9 176.27 2.5 220.02 70,000 9 587.44 563.23

30,000-39,999 15.5 246.14 5.2 305.64 80,000 9 671.36 643.7

40,000-49,999 24.6 313.59 9.4 402.38 90,000 9 755.28 724.16

50,000-59,999 32.5 387.69 14.1 484.5 100,000 9 839 804.62

60,000-79,999 45.4 527.18 24 657.39 150,000 9 1,258.80 1,206.93

80,000-99,999 55.2 773.81 34.2 913.68 200,000 12 2,106.44 2,057.22

100,000-
149,999 71.2 1,129.95 54.5 1,284.50 250,000 12 2,633.05 2,571.53

150,000-
249,999 86.8 1,794.35 77.4 2,026.29 300,000 16 4,076.67 4,034.28

250,000-
499,999 96.8 3,181.16 94 3,517.42 350,000 16 4,756.12 4,706.66

500,000
& over 100 12,026.47 100 12,788.29 400,000 16 5,435.56 5,379.04

     450,000 16 6,115.01 6,051.42

      500,000 16 6,794.45 6,723.80

Source: PIDS, from 2000 FIES and HDMF data

lunsod kung saan mas marami
ang gumagastos para sa
pagpapagawa ng bahay,
tanging ang mga pamilyang
nasa pang-anim na decile
pataas lang ang may
kakayanang bumili at
gumastos o umutang ng Php
50,000 na babayaran nila sa
loob ng 25 taon.

Samantala, ayon sa pag-aaral
ng Home Guaranty Corp.,
isang ahensya ng gubyerno,
noong 2005 umabot sa 70%
ng populasyon ang walang
akses sa inaalok ng mga
ahensya ng gubyerno na
pinakamurang pabahay na
nagkakahalaga ng Php
150,000. Tatlumpung
porsyento ng pinakamahihirap
na pamilya na may buwanang
kita na Php 3,032.69 ang may
kakayanang umutang at
makapagbayad sa 25 taon o

Php 36,588.96 na utang sa
pabahay at 6% interes na
walang paunang bayad. Sa
halagang ito, kaya na nilang
tumira sa anim na kwadradong
metro (6 square meters) na
bahay. Gayunpaman, ang mga
pamilyang ito ay walang ipon
at Php 235.74 lamang ng
kanilang kita ang nakalaan
para sa gastos sa bahay. [8]
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Gastusin sa Pamilya

D
ahil nagpabaya na
nang tuluyan ang
pamahalaang
Arroyo sa kanyang

tungkuling ibigay ang
serbisyo ng pabahay,
edukasyon, pangkalusugan sa
mga Pilipino, maski ang
pinaka-mahihirap na mga
pamilya ay nagbabayad
upang makakuha ng mga
serbisyong ito. Sa lagay na
maliit at halos walang kinikita
ang mga mamamayan,
naisasantabi nila ang mga
pangangailangang ito at
inuuna ang higit na kagyat sa
bawat araw kagaya ng
pagkain.

Edukasyon

Noong 2003, ang kabuuang
gastos ng pamilya para sa
edukasyon ay tinatayang
umabot sa Php 82.2 bilyon o

Php 4,985.50 bawat pamilya
kung saan 70% ay napupunta
sa pambayad sa matrikula.
Samantala, ang mga
pamilyang may taunang kita
na mababa sa Php 60,000 ay
gumagastos bawat taon ng
Php 870.40 para sa
edukasyon o 1.5% lamang ng
kabuuang gastos ng pamilya.
Sa kabilang banda, mataas
ang gastos ng mga
mayayamang pamilya sa
edukasyon na umaabot sa
6.1% ng kanilang kabuuang

kita o Php 25,069.50 bawat
pamilya. (Tingnan ang
Talahanayan 5)

Kalusugan

Ang kabuuang gastos ng
pamilya ng Pilipino sa
serbisyosng pangkalusugan ay
umabot sa Php 45.1 bilyon
noong 2003, na may halagang
Php 2,752 bawat pamilya.
Para sa mga pamilyang ang
kita ay mababa sa Php
40,000, gumastos sila ng Php
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434 para sa pagpapagamot
habang 2,270 pamilya na may
kitang Php 250,000 pataas
ang gumastos ng Php 9,368.

Pasanin ng bawat pamilyang
Pilipino ang gastusin sa
pagpapagamot at iba pang
serbisyong pangkalusugan.
Ang halagang nagmumula
mismo sa bulsa ng
mamayaman ay 48% ng
kabuuang gastos sa kalusugan
sa bansa. Noong 2005,
umabot sa Php 87.5 bilyon
ang halagang ginastos sa
kalusugan na galing sa bulsa
ng mamamayang Pilipino. Dati
nang nagbabayad ang mga
mamamayan para sa kanilang
Health Maintenance
Organizations (HMOs), mga
pribadong insurance atbp
subalit nag-aabono pa rin sila
nang malaki. [9] Habang
palaki nang palaki ang gastos
ng mga mamamayan sa
serbisyong pangkalusugan,
pababa naman nang pababa
ang ambag at gastos ng
gubyerno sa serbisyong ito.
(Tingnan ang Tsart 1)

Samantala, ayon sa isang
sarbey ng Kilos Bayan para sa
Kalusugan sa 12 pampublikong
ospital na nasa NCR, ang
presyo ng pagpapa-ospital ay
higit pa sa kayang gastusin ng
isang ordinaryong pasyente.
Isa sa tatlong pasyente ay
kinakailangan pang mangutang
para lang may pambayad sa
gastusin sa ospital. Pitumpong
porsyent sa mga sumagot sa
sarbey ang hindi kasama o
myembro ng PhilHealth at
kahit ang dalawang porsyento
na myembro ay dismayado na
kakarampot lang ang
binabayaran ng PhilHealth sa
kanilang gastos sa pagpapa-
ospital. [10]
Pabahay
Ang pinakamayayamang
pamilya na may kinikitang

lampas Php 250,000 ay sya
ring mga pinakamalalaking
gumastos sa pabahay at sa
pagpapaayos ng mga ito.
Kabaliktaran naman ito sa
mga pamilyang ang kita ay
hindi pa abot sa Php 60,000,
na naglalaan ng 9% mula sa
kabuuang gastusin ng
pamilya. Gayunpaman, abot
sa Php 684 ang buwanang
badyet ang nilalaan sa
pabahay ng isang pamilyang
may sahod na Php 5,000.

Sahod ng pamilya

Pinakanagdurusa sa
kasalukuyang sitwasyong ang
mga pinakamahihirap na mga
pamilyang Pilipino kung saan
5.2 milyon na mahihirap na
pamilya ang pumapasan sa
kawalan ng sapat na
pinagkakakitaan para sa
kanilang araw-araw na
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Tsart 1. Government and Out of Pocket Health Expenditure,
1993-2005

gastusin. Ayon sa National
Wages and Productivity
Commission (NWPC), 45%
lang ang kuntento sa
kasalukuyang sahod.
(Tingnan ang Talahanayan
6) Ang isang kumikita ng
minimum na sahod sa NCR na
kabilang sa pamilyang may
limang katao ay lagi nang
kulang ng Php 1,700 bawat
pamilya.

Gayunpaman, ang tunay na
halaga ng sahod ng pamilya
sa mula 2000 hanggang 2006
ay bumagsak na nang tuluyan
dahil sa tuluy-tuloy na
pagtaas ng presyo nga mga
bilihin. Aabot sa 80% na mga
Pilipino ang nagsisikap
mabuhay sa Php 110 bawat
araw. Ang kahirapang ito ay
higit na minamarkahan ng
malayong agwat ng milyon-
milyong pamilyang naghihirap
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Talahanayan 6. Current Nominal Wage Wage1 vs Family Living Wage2, By Region

Non-Agriculture, December 2007

Region
Family Living

Nominal Wage Wage gap

Nominal Wage

Wage
as % of
Family

Living Wage

NCR 806.00 362 444.00 44.91
CAR 760.00 235 525.00 30.92
I 747.00 230 517.00 30.79
II 657.00 223 434.00 33.94
III 682.00 287 395.00 42.08
IV-A 707.00 300 407.00 42.43
IV-B na 237 na na
V 678.00 226 452.00 33.33
VI 592.00 235 357.00 39.70
VII 766.00 250 516.00 32.64
VIII 502.00 228 274.00 45.42
IX 710.00 215 495.00 30.28
X 683.00 244 439.00 35.72
XI 664.00 250 414.00 37.65
XII 647.00 229.5 417.50 35.47
XIII 1096.00 220 876.00 20.07
ARMM na 200 na na

Notes: 1 includes CoLA, 2 - average, na - not available

Source: DOLE and NWPC

Talahanayan 7.  In the past three (3) months, has your family had a problem
meeting the following expenses?

 Jul-06 Jul-07 Apr-08

Buying enough food      66.71      67.00      75.32
Paying for children’s schooling      63.69      67.74      68.23
Buying medicines/paying for medical treatment      62.47      71.24      73.38

Source: IBON Surveys

sa iilang mayayaman na
kumukontrol sa yaman ng
bansa Limampu’t tatlo ng
kabuuang kita ng pamilya ay
nasa kamay ng pinakamataas
na 20% ng mga pamilya at
ang kita ng pinakamataas na
10% ng mga pamilya ay 16 na

ulit pa kesa kita ng
pinakamahihirap na isang
porsyento. [11]

Noong Abril 2008, 68% ng
mga sumagot sa pambansang
sarbey ng IBON ang
nagpahayag ng kanilang

kahirapan sa pagbabayad
para sa pag-aaral ng kanilang
mga anak. Tatlo sa apat na
sumagot ang nagsabi na hirap
sila sa pagbili ng gamot o
pagbayad sa mga serbisyong
pangkalusugan. (Tingan ang
Talahanayan 7)
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a kabila ng kahirapan
ng mga Pilipino na
sagutin ang kanilang
pangangailangan sa

serbisyong
panlipunan, patuloy naman
ang pagpapabaya ng
gubyernong Arroyo at
hinahayaan na lamang na ang
mga pribado at tumutubong
korporasyon ang ‘mangalaga’
sa mga mamamayan.

Liberalisasyon

Noong dekada 1990, ang
paglago ng ekonomya ay
umabot lamang sa 1.9%
subalit bumawi ito noong
2001. Noong 2007, lumago
ang ekonomya nang 7.3%,
pinakamataas sa loob ng 30
taon. Subalit ang
pinagmumulan ng paglago ay
kalakal, konstruksyon at
serbisyong pampinansya,
habang ang manupaktura at
agrikultura ay pinaka-
mababang sa loob ng 50 taon.
[11]

Mula 2001 hanggang 2007,
dinanas ng bansa ang
pinakamalalang kawalan ng
trabaho na umabot sa 11.3%
ang taunang kawalan ng
trabaho.[11] Ang kawalan ng
maayos na trabaho at sahod
sa bansa ang nagtulak sa higit
9 milyong Pilipino na
maghanap ng trabaho sa
labas ng bansa kung kaya’t
libu-libong manggagawa ang

Ang Tuloy-tuloy na Pagpapabaya
  ng Gobyerno

S
lumalabas ng Pilipinas araw-
araw.

Sa kabilang banda, isang
beses lang sa tatlong dekada
nagdeklara ang gubyerno ng
Pilipinas ng surplas sa badyet,
ang iba pang taon ay depisito
na dahil sa ginawang
liberalisasyon ng ekonomya.
Isang matinding pagbagsak ng
koleksyon ng kita ng gubyerno
ang naranasan sa nakaraang
dekada at pinakamababa ang
pagbagsak ng koleksyon ng
buwis sa taong 2004. [12]

Ang mga polisiya ng
liberalisasyon ang naging daan
upang mawala nang tuluyan
ang mga pinangggalingnan ng
kita ng gubyerno at
proteksyon para sa ekonomya
ng bansa. Kaalinsabay ng mga
polisiyang ito, pinatupad ng
gubyernong Arroyo ang
Reformed Value-Added Tax
(RVAT) noong taong 2005 na
nagpataas ng tantos ng VAT
mula 10% hanggang 12% at
nagtanggal ng eksempsyon sa

langis at kuryente. Pinatupad
rin ni Pangulong Arroyo ang
12% na buwis sa medical,
edukasyon at iba pang
serbisyong propesyunal.

Hindi prayoridad

Patuloy na pinapasan ng mga
mahihirap na Pilipino ang
paghina ng ekonomya,
pagpapatupad ng mga
polisiyang anti-mamamayan at
ang pagsasawalang bahala ng
pamahalaan sa kanyang
responsibilidad sa serbisyong
panlipunan. Mula sa 30% na
kabuuang budget noong 2001,
ang alokasyon sa serbisyong
panlipunan ay bumagsak sa
23% noong 2007 pabor sa
mga malalaking bayarin ng
gubyerno sa utang panlabas
at badyet sa militar. [12] Ang
badyet sa edukasyon ay
bumaba rin mula 17% noong
2001 tungo sa 12% noong
2007, sa kalusugan, mula 2%
noong 2001 pababa sa 1.5%
noong 2007. Tumaas ng
bahagya ang badyet sa
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panlipunang kagalingan
at sa pabahay subalit
napakaliit nito upang
makagawa nang marka.

Sa limang taon,
pinakamalaking bulto
ng badyet ang
napupunta sa utang
panlabas na bumubuo
ng 24 porsyento.
Lumobo ito nang 349%
mula 2001. (Tingnan
ang Tsart 2)
Samantala, prayoridad
rin ng gubyernong
Arroyo ang militar kung
saan umaabot sa 4%
ang itinatalaga mula sa
badyet. Hindi pa
kasama dito ang mga

community development. Sa
kabilang banda ang interes na
binabayaran araw-araw sa
utang panlabas ay umaabot
sa Php 9,015.26 (Tingnan
ang Talahanayan 8)

Sa taong 2008, ang kabuuang
gastos ng gubyerno sa
kalusuagan na Php 22.9 bilyon
ay abot lamang sa Php 253
para sa bawat Pilipino, na
lumiit na nang 28% kumpara
sa alokasyon sa kalusugan
noong 1997.

Selected NG Expenditure Items, 1995-2007
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nakatagong defense items sa
edukasyon at pangkalusugan
gaya ng badyet para sa
Veterans Medical Center,
National Defense College at
iba pang paaralang pang-
militar at seguridad panlipunan
ng mga nagtatrabaho sa mga
upisina ng military at sa public
order and safety.

Sa taunang abereyds, tumaas
nang kaunti ang alokasyon sa
edukasyon (6.8%) mula ng
2001, ang alokasyon para sa
kalusugan ay tumaas din ng
11%, at sa social security
and welfare ng 16 porsyento.
[12] Tumaas nang 225% ang
pabahay dahil sa malalaking
proyektong pang-
imprastruktura na kailangan
ng badyet sa relokasyon
kagaya ng PNR-Modernization
and Rehabilitation Program at
ang Quezon City Central
Business District.

Sa taong 2006, ang gastos ng
gubyerno sa bawat
mamamayang Pilipino sa
edukasyon ay Php 1,507; Php
129.3 sa kalusugan; at Php
34.38 para sa pabahay at

Globalisasyon

Sa pananalanta ng mga
polisiya ng liberalisasyon,
deregulasyon at
pribatisasyon, ang sektor
pangkalusugan ay
dinisentralisa ng World Bank
upang mapigil ang patuloy na
depisito sa kita ng gubyerno.
Hakbang-hakbang na
binawasan ng pamahalaan
ang gastusing pangkalusugan
at hinayaang makapasok ang
mga pribadong ahensya. [7]
Halimbawa, sa taong 2008,
inayos sa halagang Php 3
bilyon ang mga pang rehiyong
ospital upang mapaunlad ang
mga specialized centers na
para sa turismong pang-
medikal. Kapalit nito ang
pagbawas ng Php 481 milyon
na badyet para sa direktang
nagbibigay ng serbisyo sa
mga mahihirap. [13]

Ang matagal nang kakulangan
ng pasilidad sa edukasyon ay
hindi pa rin nabibigyang
pansin hanggang sa ngayon.
(Tingnan ang Talahanayan
9) Ang kakulangan at kawalan
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Talahanayan 8. National Government Budget, Selected Items, Expenditure Program
and Real Per Capita Spending, 2001-2006
CPI (2006=100)

Partcular 2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2001-2006
increase/
(decrease)

(%)

Education, Culture, and
Manpower Development
(in billion pesos)

117.1 125.4 130.0 128.8 131.2 131.2 12.0

   Real per capita (in pesos) 1,928.73 1,962.83 1,927.85 1,766.10 1,637.61 1,507.85 (21.8)

Health (in billion pesos) 12.9 14.5 13.0 14.5 13.9 13.9 7.4

   Real per capita (in pesos) 212.66 226.80 192.57 198.54 173.00 159.29 (25.1)

Social Security, Welfare and
Employment (in billion pesos)

35.4 36.3 33.9 44.8 46.3 46.3 30.6

   Real per capita (in pesos) 583.33 568.81 503.26 613.81 577.28 531.54 (8.9)

Housing and Community
Development (in billion pesos)

1.8 0.8 1.7 1.6 3.0 3.0 63.0

   Real per capita (in pesos) 30.32 12.04 25.09 21.93 37.45 34.48 13.7

Debt Servicing-Interest
Payments (in billion pesos)

174.8 185.9 230.7 260.9 299.8292.83** 67.5

   Real per capita (in pesos) 2,879.75 2,909.32 3,422.28 3,577.76 3,742.15 3,365.45 16.9

Debt Servicing-Principal
Payments (in billion pesos)

99.6 172.1 243.6 270.7 379.1 491.6** 393.5

   Real per capita (in pesos) 1,640.63 2,693.88 3,613.70 3,712.14 4,732.33 5,649.81 244.4

Debt Servicing-Total
(in billion pesos)

274.4 358.0 474.3 531.6 679.0 784.43** 185.8

   Real per capita (in pesos) 4,520.38 5,603.20 7,035.98 7,289.90 8,474.49 9,015.26 99.4

* Estimated using re-enacted 2005 budget
** Actual debt service, January-November 2006

Sources: Expenditure program figures from Department of Budget and Management (DBM) Budget of Expenditures and
Sources of Financing (BESF), except 2006 debt service data from Bureau of Treasury (BTr); inflation rates from Bangko
Sentral ng Pilipinas (BSP); population from National Statistics Office (NSO)

Talahanayan 9. Shortage in Education Facilities

Item 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007

Classrooms 8,443 12,470 44,716 51,947 57,930 45,775
Seats 2,108,173 1,886,499 4.87M 4.56M 3.48M 3.2M
Textbook — — 24.22M 34.7M  67M
Teacher 37,932 35,818 46,356 38,535 49,699 20517

Source: DepEd Briefing Materials, 2002-2005 Budget Hearings
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Talahanayan 10. Housing Need, 2005-2010

Category Total

Housing Backlog 984,466
Doubled-Up Housing 387,315
Replacement/Informal Settlers 588,853
Homeless 8,298
Substandard (Upgrading) 186,334
New Households 2,585,272
Total 3,756,072

Source: HUDCC (as cited in MTPDP 2004-2010)

ng mga klasrum, upuan, libro
at guro ay palala nang palala
sa bawat taon subalit patuloy
naman ang pag-ilag ng
pamahalaaang Arroyo sa
pamamagitan ng
pagpapatupad ng multi-shift
na mga klase.

Dahil sa globalisasyon at mga
polisiya ng komersyalisasyon,
paurong na nang paurong ang
gubyerno sa pagbibigay ng
de-kalidad na serbisyo sa
edukasyon at naipapasa ang
hirap sa mga estudyante na
pumipili na lamang ng mga
kurso na pasok sa
kasalukuyang takbo ng
kalakalan. Ang tulong
pinansyal mula sa World Bank,
Asian Development Bank,
Japan International
Cooperation Agency at iba
pang malalaking ahensyang
nagpapautang ay nagbibigay
lamang para sa mga kursong
teknikal at bokasyunal na
tutupad sa papel ng Pilipinas

na tagapag-bigay ng murang
lakas paggawa sa mga
malalaking kumpanya. [14]

Mula sa taong 2005 hanggang
2010, nangangailangan pa ng
3.7 milyong yunit ng bahay.
(Tingnan ang Talahanayan
10) Higit sa ikatlong bahagi
ng kabuuang populasyon sa
kalunsuran ay naninirahan sa
informal settlements. [15]
Demolisyon ang hatid ng
malalaking proyekto ng
gubyerno kagaya ng  PNR
Modernization and
Rehabilitation Project, ICT
parks at mga sentro ng
komersyo. Subalit sa halip na
bigyan ng disenteng
relokasyon at pabahay ang
mga apektadong komunidad,
pinipwersa ang mga pamilyang
ito na lumipat sa mga lugar na
walang tubig, kuryente,
kabuhayan at trabaho na
bubuhay sa kanilang mga
pamilya.
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ahalaga ang
serbisyong
panlipunan sa
isang bansang
katulad ng

Pilipinas lalo’t higit itong
kailangan ngayong panahon
na dumadaan ang daigdig,
laluna ang mga bansang tulad
ng Pilipinas, sa isa sa mga
pinakamatinding yugto ng
krisis ng pandaigdigang
ekonomya. Patuloy ang
paglala ng uri ng pamumuhay
na epekto ng globalisasyon na
sya namang nagdidikta sa
mga pamahalaan kung
magkano lamang ang kanilang
maaring ilaan para sa
serbisyong panlipunan.

Sa kabila ng mga pasikat na
paglago ng ekonomya at pag-
unlad ng kabuhayan ng
mamamayan, palala nang
palala ang kawalang

Iprayoritisa ang
Serbisyong Panlipunan

responsibilidad ng
pamahalaang Arroyo sa
pagsagot sa mga
pangangailangan ng mga
Pilipino. Kabaligtaran ito sa
nangyari sa Cuba kung saan
matapos ang rebolusyon ay
unti-unti nitong itinayo ang
isang maka-masang serbisyo
sa kalusugan at edukasyon at
ngayon ay isa na sa
pinakamaunlad na basehan ng
serbisyong panglipunan sa
mamamayan, at higit na

M
mahusay kesa mga
kapitalistang bansa. [16] Ang
pagtanggi ng Cuba sa
dayuhang kontrol at ang
paniniwala nito na ang
edukasyon, kalusugan,
pabahay ay karapatan ng
kanyang mamamayan at
nararapat na unahin sa halip
na pagkakitaan, ang syang
naging daan sa pag-unlad ng
kalagayan ng mamamayan ng
Cuba.

TiriritTiriritTiriritTiriritTiririt     ngngngngng     MayaMayaMayaMayaMaya
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Kung talagang mahalaga para
sa pamahalaang Arroyo ang
kapakanan ng kanyang mga
mamamayan, nararapat
lamang na unahin nya ang
pagbibigay ng serbisyong
panlipunan sa halip na unahin
ang pagbayad sa utang
panlabas at ang pagpapaunlad
ng makinarya ng militar.

Sa harap ng palalang
sitwasyon ng ekonomya ng
bansa, dapat bigyang
prayoridad ang mga mahihirap
na mamamayan sa
pamamagitan ng pagbigay sa
kanila ng maayos at libreng
serbisyong panlipunan. Sa
kalaunan, ang mga aksyon
at pagpapaunlad sa
serbisyong pang-kalusugan,
edukasyon at pabahay ay
dapat nakabatay sa
pangangailangan ng masang
Pilipino, pantay at abot-
kamay. Higit sa lahat, ang
pag-unlad ng serbisyong
panlipunan ay dapat kaakibat
ng isang panlipunan at pang-
ekonomyang pag-unlad.
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