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Introduksyon
Nitong Mayo, masayang inanunsyo ni Labor Secretary Rosalinda Baldoz na nasa transisyon 
ang sektor ng paggawa sa bansa patungong “two-tier wage system.” Subalit kaakibat ng 
bagong iskema ang higit na pleksibilisasyon sa sistema ng pasahod ayon sa kapritso ng mga 
kapitalista. Sa halip na tugunan ang panawagang P125 across-the-board na legislated at 
nationwide na dagdag-sahod, inilalarga ang bagong neoliberal na atake sa sahod na pipiga 
ng higit na yaman para sa mga mapagsamantala. 

Nararapat na ubos-lakas na labanan ang panibagong sistema sa pagpapasahod – na isang 
tampok na pagpapatuloy ng neoliberal na atake sa paggawa.  

Ang “two-tier wage system” (2TWS) o dalawang-antas 
na sistema ng pasahod ay modipikasyon sa kasalu-
kuyang sistema ng pasahod. Agresibo itong itinutulak 
ng administrasyong Aquino pati na rin ng mga grupo 
ng negosyante, para umano mapalago ang produkti-
bidad ng bansa at maitaas ang sahod ng mga mang-
gagawa. 

Pero sa esensya ay anti-manggagawa ang iskemang 
ito dahil higit nitong hihilahin pababa ang sahod sa pa-
mamagitan ng (a) pagtatanggal ng mga regulasyon sa 
pagtatakda ng minimum na sahod (b) pleksibilisasyon 
na binihisan sa iskemang “productivity-based pay”, at 
(c) buong-buong paglalagay sa kamay ng kapitalista 
ng pagtatakda ng pasahod sa bawat empresa. 

Tampok sa 2TWS ang paggamit ng konsepto ng “fl oor 
wage” at produktibidad ng mga kumpanya o industriya 
bilang pamantayan sa pagtatakda ng sahod. Pagpa-
pasahol ito sa kasalukuyang “regional wage setting” 
dahil higit nitong inilalayo ang sahod sa nakabubuhay 
na antas (living wage).

Sa ilalim ng 2TWS, may dalawang antas ang pasahod 
ng mga manggagawa. Ang unang antas (fi rst tier) ay 
ang fl oor wage na itatakda ng gobyerno at kalauna’y 
hahalili sa umiiral na regional minimum wage. Ibabatay 
ito sa itinakdang “poverty threshold” kada rehiyon, o 
halaga na kailangan ng isang pamilya para masabing 
hindi ito mahirap batay sa pamantayan ng gobyerno 
(Tignan ang Kahon 1). 

Ayon mismo sa National Wages and Productivity Com-
mission (NWPC), isang ahensya sa ilalim ng DOLE, 
gagamitin ang fl oor wage para hilahin ang antas ng 
minimum wage at kalauna’y palitan ito. Napakataas 
daw umano ng kasalukuyang minimum wage sa bansa 
kung ikukumpara sa ibang bansa sa Asya. Malinaw sa 
pahayag na ito na instrumento ang fl oor wage para hi-
lahin pababa ang napakababa nang minimum na pa-
sahod sa bansa. 

Sa transisyon, itatakda ang fl oor wage sa isang rehi-
yon habang hindi bibigyan ng umento ang umiiral na 
minimum wage. Maaaring gumalaw ang fl oor wage 
kung gagalaw ang “poverty threshold”. Pero sa pangk-
abuuan ay mananatili itong higit na mas mababa kaysa 
sa minimum wage ng rehiyon. 

Samantala, ang pangalawang suson (second tier) ay 
ang “productivity-based” na sahod na nakabatay sa 
antas ng produktibidad ng isang kumpanya o industri-
ya. Iba-iba ang “productivity-based pay” kada kumpa-
nya o industriya dahil iba-iba ang antas at batayan ng 
produktibidad sa iba’t ibang pagawaan. Mag-uulat ang 
gobyerno ng mga pagtataya sa produktibidad ng mga 
industriya. Subalit ang manedsment ang pangunahing 
magtatakda ng implementasyon ng productivity-based 
pay. 

Hindi bago ang “productivity-based” pay o bonus sa 
ilang kumpanya sa bansa, partikular sa drug indus-
try. Sa ilalim ng 2TWS, papalaganapin ang ganitong 
sistema ng pagpapasahod para saklawin ang iba pang 
industriya at sektor ng ekonomiya. 

1) Ano ang Two-Tier Wage System (2TWS)?
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Kung tiyak ang halaga ng fl oor wage 
(halimbawa ay P255 sa Calabarzon), 
hindi naman tiyak ang halaga at 
katangian ng productivity-based pay/ 
bonus. Maaaring pana-panahong 
magbago ang productivity-based 
pay/ bonus depende sa antas ng 
produktibidad ng kumpanya. Maaari 
ring ibigay ito tulad ng “productivity 
bonus” sa katapusan ng taon sa 
halip na maging dagdag sa daily 
basic pay. Higit sa lahat, dapat idiin 
na boluntaryo ang productivity-based 
pay, hindi mandatory tulad ng fl oor 
wage. Ibig sabihin, hindi magkakambal 
na ipatutupad ang fl oor wage at 
productivity-based pay sa lahat ng 
pagawaan. 

Ayon sa NWPC, ang productivity-
based pay/ bonus ay pag-uusapan at 
itatakda sa antas-kumpanya ng mga 
bubuuing “productivity committee” 
na may representasyon umano ng 
mga manggagawa. Subalit hindi 
mandatoryo ang pagbubuo ng mga 
komiteng ito. Dagdag pa rito, mag-
iisyu lamang ang mga regional wage 
board ng ilang pamantayan hinggil sa 
2TWS. Sa huli’t huli, ang manedsment 
ang magdedesisyon kung paano 
ipapatupad ang 2TWS sa bawat 
kumpanya.

Figure 1: Disenyo ng implementasyon ng two-tier wage system
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Sa paunang implementasyon ng 2TWS, hindi parehong aplikable ang fl oor wage (fi rst tier) at productivity-based 
pay (second tier) sa isang kumpanya. 

Regional wage setting
(kasalukuyan)

Two-tier wage system (2TWS)
(bago)

Paano itinatakda ang 
antas ng pasahod?

- Pag-iisyu ng wage order ng 
regional tripartite wages and 
productivity boards (RTWPBs)

- (Para sa 1st tier) Pag-iisyu ng wage order ng regional 
tripartite wages and productivity boards (RTWPBs)
- (Para sa 2nd tier) Pagtatakda sa antas-kumpanya 
ng productivity-based pay/ bonus  (boluntaryo at hindi 
awtomatikong idadagdag sa basic pay)

Ano ang batayan 
pagtatakda ng sahod?

- implasyon
- family living wage
- “competitiveness” ng mga 
negosyo
- iba pang salik hinggil sa 
ekonomiya

- (Para sa 1st tier) poverty threshold (na itinakda ng 
gobyerno) 
- (Para sa 2nd tier) produktibidad ng industriya/ 
kumpanya/ manggagawa (na nasa absolutong kontrol ng 
kapitalista) 

Sino ang saklaw/ 
apektado?

- minimum wage earners - (Para sa 1st tier) depende sa wage order, halimbawa 
sa Region IV-A, aplikable ito sa mga manggagawang 
sumasahod ng mas mababa sa itinakdang fl oor wage)
- (Para sa 2nd tier) depende rin sa kumpanya

Porma ng pleksibilasasyon 
ng sahod

- “regionalization” ng sahod
- area-based (hal. sa Region 
IV) or subsector-based (hal. sa 
NCR)

- (Para sa 1st tier) unti-unting pagalis ng regulasyon 
para sa  minimum wage at pleksibleng paggamit ng fl oor 
wage 
- (Para sa 2nd tier) area-based or subsector-based
- productivity-based -- pleksibleng naitatakda ng 
kapitalista, iba-iba kada kumpanya/ manggagawa

Gaano kadalas ang 
pagtatakda ng umento sa 
sahod?

-Limitado sa isang beses sa 
isang taon

- (Para sa 1st tier) Depende sa wage order ang dalas; 
ang umento ay naitakda sa ilang taon, Hal. Sa Region 
IV-A, ang umentong P2-P90 ay makukuha unti-unti sa 
loob ng 5 taon!
- (Para sa 2nd tier)  Walang katiyakan, pleksible sa takbo 
ng produktibidad

Halaga ng umento - barya-barya at kalimita’y 
dagdag sa cost of living 
allowance o COLA 
(pinakamataas na ang P3O 
COLA)

- (Para sa 1st tier) nakatali ang umento sa pagabot sa 
itinakdang fl oor wage; 
- (Para sa 2nd tier)  walang katiyakan; kung meron man 
ay barya-barya rin; hindi awtomatikong dagdag sa basic 
pay

Table 1: Paghahambing ng regionalized wage setting at two-tier wage system
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Sa kasalukuyan, ipinapatupad na ang 2TWS sa Region 
IV-A at sa National Capital Region (NCR) sa bisa ng 
wage orders na inilabas ng regional wage boards sa 
mga nasabing rehiyon. 

CALABARZON 

Sa Region IV-A (Calabarzon) kauna-unahang 
ipinatupad ang 2TWS sa bisa ng Wage Order No. 15 
na inaprubahan nitong Abril at nagkabisa noong Mayo 
15. Sa ilalim ng Wage Order No. 15, ipinako sa P255 
ang fl oor wage mula May 15, 2012 hanggang May 15, 
2016 (o sa loob ng limang taon) para sa agricultural at 
non-agricultural workers sa buong rehiyon. Ibinatay ito 
sa poverty threshold na itinakda para sa Calabarzon, 
hindi sa infl ation rate at aktwal pangangailangan ng 
mga pamilya. 

2) Paano ito ipinapatupad ng rehimeng Aquino sa 
kasalukuyan?

Ang mga manggagawang sumasahod ng mas mababa 
sa P255 nitong Mayo ay makakatanggap ng P2 
hanggang P90 umento na ipapatupad nang utay-utay 
(o by installment) kada taon hanggang sa maabot ang 
P255. Sa kalakhan ng wage levels sa Calabarzon na 
mas mababa sa P255, P18 lang ang kagyat na umento 
sa sahod ngayong taon (Table 2). Samantala, walang 
umentong matatanggap ang mga manggagawa sa 
Calabarzon na sumasahod ng P337 minimum wage sa 
ilalim ng pinakahuling kautusan.

Pinanatili ang klasipikasyon ng mga bayan at syudad 
sa Calabarzon batay sa tatlong kategorya: 1) Growth 
Corridor Area (GCA) 2) Emerging Growth Area (EGA) 
at 3) Resource-based Area (RBA). Sa ilalim ng tatlong 
kategoryang ito, may iba-iba pang wage levels kada 
bayan/ syudad. 

Table 2: Sahod ng mga manggagawang mas mababa sa P255 ang basic pay, Calabarzon
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Samantala, ang mga manggagawang sumasahod 
ng higit sa P255 nitong Mayo ay makatatanggap ng 
P12.50 “Conditional Temporary Productivity Allowance 
(CTPA).” Dahil “conditional” ito, walang katiyakan na 
matatanggap ito ng mga manggagawa. At kung sakali 
mang ipagkaloob ito, hindi ito kasama sa komputasyon 
ng basic pay para sa mga benepisyo dahil allowance 
ito tulad ng COLA. Mainam na idiin na wala naman 
talagang mandatory na umento ang mga minimum 
wage earner (sumasahod ng P337 kada araw) sa 
Calabarzon sa ilalim ng Wage Order 15. 

Higit pang pag-iibahin ang sahod ng mga manggagawa 
sa antas-pabrika sa ilalim ng second tier, ang 
productivity-based pay. Subalit wala pang inilalabas 
na guidelines ang regional wage board kung paano ito 
ipapatupad.   

Mayor na katangian ng implementasyon:

• Nakadisenyo ang implementasyon ng 2TWS 
sa Calabarzon para ipako sa napakababang halaga 
(P255) ang sahod ng karamihan sa mga manggagawa 
sa loob ng limang taon. Ginawang pakulo ang annual 
tranches na umento, pero hanggang P255 lang 
naman ang aabutin ng antas ng sahod pagdating ng 
2016.
• Walang mandatory na umento ang minimum 
wage earners (sumasahod ng P337 kada araw) sa 
Calabarzon hanggang 2016. Ibig sabihin, katumbas 
ng Wage Order 15 ang wage hike moratorium para sa 
mga sumasahod ng minimum wage. 

•  Hinggil sa productivity-based pay, malinaw 
na ipauubaya ang disenyo ng pagpapatupad sa mga 
kumpanya. Hindi mandatoryo ang P12.50 “productivity 
allowance.”

NCR

Sa National Capital Region (NCR), inilarga rin ang 
2TWS sa bisa ng wage order, bagamat hindi hayagang 
inilahad ito sa kautusan. Sa ilalim ng Wage Order No. 
17, inaprubahan ang P30 installment increase sa cost 
of living allowance (COLA) sa minimum na sahod – P20 
na dagdag sa Hunyo 3 at P10 naman sa Nobyembre 
1. Isasama rin umano ang nakaraang P22 na COLA sa 
basic pay.

Bagamat walang malinaw na itinakdang fl oor wage 
sa wage order, sinasabi na hindi dapat bababa sa 
P259.36 ang sahod ng mga manggagawa sa Barangay 
Micro Business Enterprises (BMBEs) batay umano sa 
itinakdang poverty threshold sa NCR. Exempted sa 
pagbabayad ng minimum wage ang mga empreseng 
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kabilang sa BMBEs dahil sa RA 9178 o Barangay 
Micro Business Enterprises Act. Sa pagpapanggap na 
nagbibigay ng social safety net sa mga manggagawang 
exempted sa minimum wage, pilit pinababango ng 
DOLE ang 2TWS. 

Para sa second tier, inimumungkahi ng wage board ang 
pagbibigay ng productivity bonus at incentives batay 
sa mapagkakasunduan sa antas-pabrika. Maglalabas 
ang wage board sa NCR ng advisory kaugnay ng 
productivity-based pay sa loob ng 60 araw matapos 
maglabas ng guidelines ang NWPC kaugnay ng 
2TWS. Subalit ang malinaw na bonus/ incentives ang 
hinihikayat sa ilalim ng wage order – ibig sabihin, hindi 
ito isasama sa basic pay at sa komputasyon ng mga 
benepisyo, bukod sa boluntaryo lang ang pagbibigay 
nito.  

Mayor na katangian ng implementasyon:

• Ang P259.36 ang aktwal na fl oor wage kahit 
hindi ito lantarang binanggit ng gobyerno. Ang palusot, 
proteksyon umano ito lalo sa mga manggagawa sa 
empresang saklaw ng BMBE Law. Pero malinaw na 
ipinapako ang sahod ng mga naturang manggagawa 
sa P259.36 – na lubhang mas mababa pa sa P426 
minimum wage sa NCR. 
•  Tulad sa Calabarzon, malinaw na ipauubaya 
ang disenyo ng pagpapatupad ng productivity-based 
pay sa mga kumpanya. 

3) Bakit anti-manggagawa ang 2TWS?

Anti-manggagawa ang 2TWS dahil iskema ito para 
pababain ang napakababa nang sahod ng mga 
manggagawa sa pamamagitan ng 1) pagtatakda 
ng  oor wage na higit na mas mababa sa minimum 
wage at nakabatay sa poverty threshold 2) higit na 
pleksibilisasyon ng sahod alinsunod sa kapritso ng 
kapitalista gamit ang pakulo na productivity-based 
pay. Tumatalima ang 2TWS sa pangunahing diin 
ng neoliberalismo na pababain ang sahod ng mga 
manggagawa. Dahil dito, higit na mahirap kamtin ang 
nakabubuhay na sahod sa ilalim ng iskemang ito.

Ekstensyon ang 2TWS ng neoliberal na atake sa 
pambansang minimum na sahod. Sa pagpapatupad 
noong 1989 ng Wage Rationaliation Act, inilarga ang 
rehiyunalisasyon ng pagtatakda ng sahod na nagresulta 
sa iba-ibang minimum wage at umento kada rehiyon. 
Ngayon, sa ilalim ng 2TWS, tahasang buburahin ang 
konsepto ng minimum wage sa pamamagitan ng 
konsepto ng  oor wage habang higit na bibigyang laya 
ang mga kapitalista na magtakda ng sahod gamit ang 
palusot na “productivity-based wage setting.”

Bibigyan ng kapangyarihan ang mga kapitalista na 
buong layang itakda ang sahod ng mga manggagawa. 
Bahagi ito samakatwid ng neoliberal na pagtalikod 
ng gobyerno sa tungkuling protektahan ang mga 
manggagawa mula sa napatunayan nang kagustuhan 
ng mga kapitalista na magbigay lamang ng pantawid-
buhay na sahod ang mga manggagawa. 

a) Pagpako ng sahod sa napakababang antas. Ang 
pagtatakda ng  oor wage kada rehiyon, na mas 
mababa sa umiiral na minimum wage, ang siyang 
hihila pababa sa napakababa nang minimum wage. 
Ipinapako ng 2TWS ang sahod ng mga manggagawa 
sa napakababang  oor wage gamit ang artipisyal na 
“poverty threshold” na inimbento ng rehimeng Aquino. 
Sa pagpapababa ng batayan ng pagtatakda ng sahod, 
asahang hindi makakamit ang panawagan para sa 
nakabubuhay na sahod. 
Kung sakaling ipapatupad ang second tier, napakaliit 
ng tsansa na magkaroon ng umento sa sahod dahil 
sa pangkabuuan ay napakababa ng produktibidad ng 
mga empresa sa bansa (lalo sa mga micro, small and 
medium enterprises kung saan may signipikanteng 
bilang ng manggagawa) bunga na rin ng atrasadong 
teknolohiya.  

b) Pagpapatindi ng kompetisyon sa hanay ng mga 
manggagawa at pagpapalakas sa kapangyarihan 
ng mga superbisor at manager. Dahil produktibidad 
ang sukatan, patitindihin ng 2TWS ang kompetisyon 
ng mga manggagawa sa pag-abot ng itatakdang 
kota sa pinakamaiksing panahon para makakuha ng 
productivity incentives. Pero kung tutuusin, nakakatipid 
ang kapitalista sa pagpain ng incentives dahil 
pinepwersa nitong matapos ang maksimum na output sa 
pinakamaikling panahon – ibig sabihin, mababawasan 
ang bayad na oras ng mga manggagawa. Sa huli’t huli, 
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ang mga kapitalista ang panalo dahil tatabo sila ng higit 
na malaking tubo mula sa kompetisyon sa pagitan ng 
mga manggagawa. 

Sa kalaunan, ang pagpapatindi ng kompetisyon sa 
pagitan ng mga manggagawa ay dudulo sa pagtataas 
ng minimum na istandard ng produktibidad sa isang 
empresa, hanggang sa antas-industriya. Magkakarera 
ang mga manggagawa para abutin ang bagong 
instandard habang humahakot ng mas malaking tubo 
ang kumpanya. Ang hindi pagtugon sa itatakdang 
istandard ng produktibidad ay maaaring maging 
batayan sa pagtanggal sa mga manggagawa.

c) Mapanghati ang 2TWS. Magiging malaki ang 
pagkakaiba-iba ng sahod ng mga manggagawa sa 
kumpanyang magpapatupad ng productivity-based 
pay dahil iluluwal ng ganitong sistema ang indibidwal 
na ebalwasyon ng performance at produktibidad ng 
bawat manggagawa. Lalong lalaki rin ang agwat ng 
karaniwang sahod kada kumpanya at rehiyon dahil 
malaki rin ang disbalanse sa antas ng teknolohiya kada 
kumpanya at kada rehiyon. 

Dahil pinasisidhi ng 2TWS ang pagkakaiba-iba sa 
antas ng pasasahod, unti-unti nitong winawasak 
ang makauring pagkakaisa ng mga manggagawa 
para isulong ang kanilang interes sa sahod, trabaho 
at karapatan. Tinatangka nitong pahinain ang 
nagkakaisang sigaw ng mga manggagawa para sa 
pambansang makabuluhang dagdag-sahod. 

d) Sinasagasaan nito ang pakikipagtawaran sa 
CBA bilang moda ng paggigiit ng umento. Maaaring 
gamitin ng mga kapitalista ang 2TWS (partikular ang 
productivity-based wage setting) para unti-unting 
pahinain ang pakikipagtawaran para sa collective 
bargaining agreement (CBA). Ikakatwiran ng kumpanya 

na pwedeng magkaroon ng umento kahit walang CBA 
negotiations dahil may productivity-based na paraan 
para madagdagan ang sahod kahit pa malaking 
ilusyon ito. Kung hindi man buung-buong mabura ang 
praktika ng CBA negotiations, maaaring ipasok ng 
kumpanya ang iskema ng productivity-based pay sa 
mga bubuuing CBA.  

Kapag nangyari na nakabatay na rin sa productivity-
based ang negosasyon sa pagpapataas ng sahod sa mga 
CBA sa hinaharap, lalong pinapalakas ang posisyon ng 
mga kapitalista sa mga kolektibong pakikipagtawaran 
dahil ang pagtatakda ng produktibidad ay nasa 
absolutong kontrol ng mga kapitalista. Samakatuwid, 
nilalagay sa disbentaheng posisyon sa CBA ang mga 
unyon sa ilalim ng productivity-based na sistema.  
Maaari ring gamitin ng mga kapitalista ang 2TWS bilang 
karagdagang palusot para tanggihan ang pagtatayo ng 
mga unyon.  

Batay sa mga seryosong implikasyon nito sa paggawa, 
malinaw na aatakehin ng 2TWS ang anumang nakamit 
ng mga manggagawang tagumpay sa collective 
bargaining agreement at sa pakikibaka para sa 
makabuluhang dagdag-sahod. 

Malinaw din na nakabalangkas ang 2TWS sa neoliberal 
na polisiya ng rehimeng Aquino sa paggawa – higit na 
bigyang laya ang mga kapitalista para pigain ang mas 
malaking tubo mula sa pawis ng mga manggagawang 
Pilipino. 

Ang pagpapatupad ng 2TWS ng rehimeng Aquino ay 
maaring dugtungan pa ng iba pang neoliberal na atake 
na nakadireksyon sa paglusaw ng mga natitirang 
hadlang para sa malayang paghuthot ng tubo mula sa 
mga manggagawa.  

4) Paano lalabanan ang salot na 2TWS?

Malalabanan ang salot na 2TWS sa pamamagitan 
ng sama-samang pag-aaral, pagsusuri at pagkilos 
ng mga manggagawa hindi lang sa antas-pabrika 
kundi sa antas-pambansa. Mahalagang maikasa 
ang isang malakas na pambansang laban para 
ipanawagan ang pagbasura sa iskemang ito ng 
rehimeng Aquino. 

Sa kagyat, kailangang maisagawa ang mga 
sumusunod:
• Masusing pag-aralan ang 2TWS at ang 
implikasyon nito sa mga manggagawa. Bantayan 
ang implementasyon nito sa rehiyon at maging sa 
kumpanya. Sa partikular, pag-aralan ang inilalabas 
na wage order ng mga regional wage boards dahil 
dito nakatanim ang disensyo ng 2TWS. 
• Maipalaganap ang pagsusuri sa 2TWS 
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at sa negatibong implikasyon nito sa paggawa 
sa mas maraming unyon at komunidad ng mga 
manggagawa at maralita. Maglunsad ng mga forum 
at talakayan sa pagawaan at mga komunidad.
• Sa mga humaharap sa CBA, masusing 
bantayan ang mga maniobra para itanim ang 
disensyo ng 2TWS sa pipirmahang kasunduan. 
Sa partikular, bantayan ang pagpapasok ng mga 
konsepto tulad ng “fl oor wage” at “productivity-
based” pay.
• Bantayan at pag-aralan ang ilalabas na 
guidelines ng National Wages and Productivity 
Commission (NWPC) kaugnay ng implementasyon 
ng 2TWS.

• Magpaikot ng mga petisyon hinggil 
sa pagtutol sa pagpapatupad ng 2TWS sa 
kumpanya. 
• Magsagawa ng mga pagkilos sa DOLE, 
regional wage boards at maging sa Malakanyang 
para kondenahin ang malaking panlilinlang ng 
rehimeng Aquino sa mga manggagawa. #

Two-tier wage system, tutulan, labanan, wag pahintulutan!
Pambansa at makabuluhang dagdag-sahod, ipaglaban!
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