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“Napakarami po ng ating pangangailangan. Hindi kakasya ang pondo para mapunan ang 
lahat ng ito. Ganado pa rin ako dahil marami na ang nagpakita ng panibagong interes sa 
Pilipinas. Ito ang magiging solusyon: mga Public-Private Partnership. Sa madali pong sabi,  
makukuha natin ang kailangan natin, hindi tatayo gagastos, kikita pa tayo.” 
 
Ganito ibinida ni Presidente Benigno “Noynoy” Aquino III ang PPP o Public-Private 
Partnership, ang sentral na estratehiya (cornerstone strategy) ng kanyang administrasyon 
para sa mabilis na pagtatayo ng mga imprastrakturang magtutulak diumano ng pambansang 
pag-unlad.  
 
Upang makaengganyo ng mga dayuhang mamumuhunan at upang umunlad umano ang bansa, 
ayon sa World Bank, kailangang paunlarin ang imprastraktura ng bansa. Sa Southeast Asia, 
nahuhuli umano ang Pilinas dahil 2.3% ng Gross Domestic Product lamang ang ginagastos 
para sa imprastraktura kumpara sa average o karaniwan na 5% ng ibang bansa. Upang 
mapaunlad ang imprastraktura ng bansa, pagpapatindi ng pribatisasyon at dayuhang 
pangungutang ang sagot ng rehimeng Aquino.  
 
 
1. Ano ang Public-Private Partnership (PPP)?  
 
Bagaman sinasabi ng gobyerno na ang PPP ay pakikipagtulungan ng gobyerno sa pribadong 
sektor sa pagpopondo, pagtatayo at pangangasiwa sa mga proyekto o serbisyong pang-
imprastraktura, sa esensya ito ay pagpapasa sa pribado at dayuhang mamumuhunan ng 
tungkulin ng gobyerno na pondohan ang mga serbisyong pang-imprastraktura.  
 
Hahayaan ng gobyerno na pondohan ng mga pribadong kumpanya ang mga proyektong pang-
imprastraktura gaya ng patubig, kuryente, transportasyon, ospital, paaralan, kulungan, tren, 
kalsada, pabahay at mga proyekto sa information and technology.  
 
Upang mabawi ng mga pribadong kumpanya ang kanilang ipinuhunan, binibigyan sila ng 
gobyerno ng kalayaang maningil sa mga mamamayan kapalit umano ng mga serbisyong hatid 
ng mga naturang proyekto.  
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Makikinabang naman diumano ang mamamayan sa maayos at epektibong serbisyo mula sa 
mga proyekto, sa kabila ng kakulangan ng pondo ng gobyerno para rito. Mas makakaasa rin 
daw ang mga mamamayan ng mas mahusay na serbisyo mula sa gobyerno dahil mas mailalaan 
nito ang rekurso sa mga serbisyong panlipunan.  
 
 
2. Ano ang mga proyektong nilalaman ng PPP ng rehimeng Aquino? 
 
Sa bisa ng Executive Order No. 8 na nilagdaan ni Aquino noong Setyembre 2010, ang Build-
Operate-Transfer Center na nakapailalim sa Department of Trade and Industry ay 
pinangalanang Public-Private Partnership Center of the Philippines at inilipat sa ilalim ng 
National Economic and Development Authority o NEDA upang pabilisin ang pagkalap ng 
pondo, konstruksyon at operasyon sa mga mayor na proyektong pang-imprastraktura.  
 
Sa inilunsad na "Infrastructure Philippines 2010" o PPP Conference noong Nobyembre 2010, 
inanunsyo ng rehimeng Aquino ang 10 mayor na proyektong pang-imprastrakturang may 
halagang mahigit $2 bilyon at nangangailangan ng puhunan ng pribadong sektor.  
 
10 Mayor na Proyekto ng rehimeng Aquino  

Light Rail Transit (LRT) Line 1-  Metro Rail Transit (MRT) Line 3 $1.56milyon 

LRT 1 South Extension  

LRT Line 2 East Extension Project $251.10milyon 

New Bohol Airport Development $167.62milyon 

Puerto Princesa Airport Development $96.93milyon 

New Legaspi Airport Development  

Laguindingan Airport Operation and Maintenance  

Kabulnan-2 Multipurpose Irrigation and Power Project $319.40milyon 

Cavite-Laguna Expressway $262 milyon 

Ninoy Aquino International Airport Expressway Phase II $253.33milyon 

Source: The Philippine Star 
 
Bukod dito, may mga proyekto rin para sa renewable energy: Wind Farm Power 
Project (US$125 milyon), Northwind Pamplona Project (US$75 milyon) at Northwind Aparri 
Project (US$100 milyon).  
 
Ang mga proyektong ito ay bahagi ng 83 proyektong PPP na nakahanay hanggang 2015 at 
nagkakahalaga ng Php740 bilyon. Bukod sa mga proyektong ito, maaari pa umanong magtulak 
ng panibagong mga proyekto ang pribadong sektor, ayon kay Department of Budget and 
Management Sec. Florencio Abad.  
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3. Ano ang kaibahan ng PPP sa patakarang pang-imprastraktura ng mga 
nagdaang administrasyon?  
 
Ang PPP ay hindi na bago at kaiba sa patakarang pribatisasyon ng mga serbisyong pang-
imprastraktura na ipinatupad ng mga nagdaang administrasyon. Ang totoo, mas masahol at 
garapal pa nga ito sa mga naunang patakarang pang-imprastraktura.  
 
Sa ilalim ng rehimeng Cory Aquino, sa pamamagitan ng Executive Order No. 15, nabigyan ng 
pahintulot ang mga pribadong korporasyon na magtayo at mangasiwa ng mga electric 
generating plants noong 1987.  
 
Higit pang pinasahol ang pribatisasyon ng Republic Act 6957 o "Build-Operate-Transfer Law" 
noong 1990. Sa pamamagitan nito, nabigyan ng mas malawak na kalayaan ang pribadong 
sektor na magpondo, magtayo, magpatakbo at magmantine ng mga proyektong pang-
imprastraktura.  
 
Pinalawig naman ng rehimeng Ramos noong 1993 ang BOT Law sa pamamagitan ng Republic 
Act 7718 na nagpalawig sa iba't ibang iskemang BOT katulad ng BOO (Build-Own-Operate), 
BLT (Build-Lease-Transfer), BTO (Build-Transfer-Operate), CAO (Contract And Pperate), ROT 
(Rehabilitate-Operate-Transfer) at ROO (Rehabilitate-Own-Operate). 
 
Upang higit na makaakit ng dayuhang mamumuhunan, sa PPP, binibigyan ng garantiya ng 
rehimeng Aquino ang mga pribadong korporasyon ng siguradong balik-puhunan at malaking 
tubo. Higit na pinaluwag ang pangungutang sa mga bangko ng mga korporasyong interesado 
sa PPP. Nangako rin ng mga insentiba sa porma ng mababang buwis at taripa ang rehimen.  
 
Pinakamasahol na pangako ni Aquino ang "regulatory risk insurance," kung saan ang gobyerno 
ay magbibigay ng proteksyon sa mga mamumuhunan mula sa “ispesipikong pangyayaring 
regulatory risk” gaya ng mga utos ng korte o desisyon ng mga ahensyang tumatalakay sa 
regulasyon na kung sakali’y pipigil sa mga mamumuhunan na galawin ang mga taripa patungo 
sa mga napagkasunduang antas ayon sa mga kontrata.  
 
Kung pipigilan umano ng anumang ahensya ang balak na pagtataas ng singil ng 
mamumuhunan sa publiko, magbabayad ang gobyerno ng katumbas ng mawawalang 
inaasahang kita. Binabalewala ng garantiyang ito ang kapangyarihan ng mga korte na 
protektahan ang pampublikong interes. Dahil sa kapos na pondo, manggagaling umano ang 
make-up payments para sa mga mamumuhunan mula sa pautang ng International Monetary 
Fund at World Bank.  
 
Taliwas sa sinabi ni Aquino na “hindi tayo gagastos,” ang totoo’y bilyun-bilyon ang gagastusin 
ng mga mamamayan sa pamamagitan ng gobyerno para sa PPP para umano makaakit ng 
“counterpart funding” mula sa World Bank at iba pang imperyalistang ahensya. Sa 
inaprubahang badyet para sa taong 2011, P12.5 bilyon ang nakalaan sa mga proyektong PPP. 
Naglabas din ang gobyerno ng P300 milyon para sa itinayong PPP Center. 
 
Ang malala pa, inaprubahan kamakailan lang ang pag-utang ng gobyerno ng P200 bilyon 
bilang “seed fund” para sa PPP. Partikular na nakataya ang pondo ng Development Bank of the 
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Philippines, Land Bank, GSIS at SSS sa pangungutang na ito. Gagamitin umano ang P200 
bilyon sa pagbili ng mga lupang tatayuan ng imprastraktura at sa iba pang “pre-development 
costs.” Sa esensya, ibinubuyangyang ng gobyerno ang kontribusyon ng mga manggagawa at 
mamamayan sa GSIS at SSS para patamisin pa ang alok nitong PPP at dambuhalang tubo sa 
mga dayuhang mamumuhunan.  
 
 
4. Sino ang makikinabang sa PPP? 
 
Walang ibang makikinabang sa PPP kundi ang mga dayuhan at pribadong mamumuhunan. Sa 
kabilang banda, papakinabangan na naman ang mga manggagawa at mamamayang Pilipino.  
 
Tuluyang lalamunin ng negosyo ang mga serbisyong dapat na ibinibigay ng gobyerno sa mga 
mamamayan. Hindi naman maikakaila at inamin na rin mismo ng Asian Develoment Bank na 
pumapasok ang mga pribadong mamumuhunan, ang mga kapitalista sa mga proyektong PPP 
para kumita. Sa pagpasa sa pribadong sektor ng mga batayang serbisyo lalo na ng 
imprastraktura, higit na ibinubuyangyang ng rehimeng Aquino ang bulsa ng mamamayan sa 
pagnanakaw, pagdambong at pagsaid ng mga dayuhang korporasyon at bangko. 
 
Nagpipyesta ang pinakamalaking mga korporasyon sa Pilipinas sa pagpasok sa mga 
proyektong PPP. Kasabwat din ng mga korporasyong ito ang mga pinakamalaking dayuhang 
korporasyon mula Amerika, Europa at Japan. Pangunahing target ng mga ito ang pinaka-
estratehikong imprastraktura at utilidad gaya ng kuryente, patubig, transportasyon, tollways 
at mga tren.  
 
 
5. Ano ang epekto ng patakarang pribatisasyon ng mga nagdaang 
administrasyon?  
 
Dahil sa tuluy-tuloy na pribatisasyon ng iba't ibang serbisyong panlipunan at pang-
imprastraktura, mga manggagawa at mamamayan ang pumapasan sa mataas na singilin sa 
iba't ibang serbisyo. Nakaamba ang higit na pagtaas ng mga singiling ito na higit na 
magpapatindi sa kahirapan ng mga manggagawa at mamamayan.  
 
Isa sa mga naisapribadong serbisyo sa bansa ay ang kuryente. Sa pamamagitan ng Executive 
Order 215 ng rehimeng Cory Aquino, pinayagang magtayo ng planta ang mga pribadong 
kumpanya (IPP o independent power producers) at magsuplay ng kuryente sa Napocor at mga 
lokal na distributor gaya ng Meralco.  
 
Dahil sa "take or pay" na probisyon sa pinasok na kontrata – kung saan kailangang bayaran ng 
mga mamamayan ang sisingilin ng pribadong kumpanya, maghatid man ito ng magandang 
serbisyo o hindi – naging garapalan ang pagtataas ng singil sa kuryente. Ang tuluyang 
pagsasapribado ng Napocor sa ilalim ng EPIRA o Electric Power Industry Reform Act ng 
rehimeng Arroyo, nawalan ang gobyerno ng kontrol sa pagtataas ng singil ng Meralco at 
Napocor.  
 



5 | P a g e  

 

Noong 2007 naman, isinapribado ang MWSS. Ipinangako ng Maynilad at Manila Water Co. na 
susuplayan nila ng maayos na patubig ang 14 milyong Pilipino. Subalit hanggang sa ngayon, 
60% lamang ng 790,000 kabahayan ang naseserbisyuhan ng Maynilad. Patuloy ring 
nararanasan ng mga mamamayan ang kawalan ng tubig nitong mga nagdaang taon. Ito ay sa 
kabila ng napakalaki at nakaambang pagtaas pa ng singil sa tubig.  
 
Samantala, malaking pasanin din ang dulot ng pribatisasyon sa industriya ng transportasyon. 
Magtataas ang singil sa pasahe ng MRT at LRT dahil umano sa malaking gastusin ng gobyerno 
para sa subsidyong P5 bilyon sa operasyon ng MRT. Ang totoo, gusto lang gawing kaakit-akit 
ng gobyerno ang MRT at LRT sa pamumuhunan ng pribadong sektor dahil planong isapribado 
ang mga ito. Mas mamumuhunan nga naman ang mga kapitalista rito kung hindi na sila 
mapuputukan ng galit ng mga manggagawa at mamamayan kapag nagtaas sila ng singil sa 
panahong sila na ang may-ari nito.  
 
 
6. Bakit higit na pahirap sa mga manggagawa at mamamayan ang PPP ng 
rehimeng Aquino?  
 
Sa gitna ng lumalalang kalagayang pangkabuhayan, kawalan ng makabuluhang dagdag-sahod, 
kawalan ng nakabubuhay na sahod, at kawalan ng pagkakataong magtrabaho at maghanap-
buhay, patung-patong na pahirap ang dulot ng PPP sa mga manggagawa at mamamayang 
Pilipino.  
 
Dagdag-bayarin at pasanin sa mga serbisyong pang-transportasyon  
  
Susunod ang pagtaas ng singil sa MRT/LRT sa naganap nang pagtaas ng toll sa SLEX at NLEX. 
Bagamat napatunayang sapat ang kinikita mula sa operasyon at renta ng maliliit na negosyo sa 
LRT at MRT, papasanin ng mamamayan ang P5 hanggang P15 dagdag-pasahe o 100% dagdag.  
 
Umabot naman sa 300% ang itinaas ng toll fee sa SLEX. Kailangan umanong bawiin ng SLTC 
ang ginastos nitong Php 11.8 bilyon sa mga bagong CCTV, pagpapalapad ng kalsada, electronic 
collection system at pagpapaganda. Ayon sa Ibon Foundation, kumikita ang SLTC ng Php 11.79 
bilyon araw-araw. Ibig sabihin, ilang ulit nang nabawi ng SLTC ang ginastos nito sa 
pagpapatayo sa SLEX. 
 
Dagdag na singil sa kuryente at tubig 
 
Tinatayang aabot sa Php 348.5 bilyon ang halaga ng mga proyektong PPP para sa sektor ng 
enerhiya (power sector). Kalakhan sa mga proyektong PPP ay nakatuon sa pagsasapribado ng 
mga generator ng kuryente sa bansa. Sa ilalim ng EPIRA, target ng gobyerno na ipasa nang 
isandaang porsyento ang pagpapatakbo sa mga planta ng kuryente sa pribadong sector.  
 
Upang mapaunlad umano ang serbisyo nito, nangolekta ang Manila Water Co. ng dagdag na 
Php 1.92 per cubic meter at ang Maynilad ng Php 2.30 per cubic meter ng tubig.  Sa kabila ng 
dagdag na singil, nakakaranas pa rin ang maraming kabahayan ng kawalan ng tubig.  
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Malawakang dislokasyon ng mga maralitang mamamayan  
 
Kabi-kabila namang demolisyon ang kakaharapin ng mga mamamayan para lamang sa mga 
proyektong kalsada, tren, at iba pang imprastraktura. Sa San Roque, Quezon City tinatayang 
aabot sa 16,000 pamilya ang maaapektuhan ng demolisyon para sa itatayong proyekto ng 
National Housing Authority (NHA) at Ayala Land sa isang proyektong porma ng PPP.  
 
Higit na pagkalubog ng bayan sa utang  
 
Ang mga garantiyang kalakip ng mga programang PPP ay tiyak na lalong magbabaon sa mga 
manggagawa at mamamayan sa utang. Sa bawat proyekto, obligado ang gobyernong bayaran 
ang anumang pagkakautang na gagawin ng pribadong kumpanya na mamumuhunan dito.  
 
Hindi totoong walang gagastusin ang mga manggagawa at mamamayan sa PPP dahil ngayon 
pa lang na wala pang proyektong nasisimulan, bilyun-bilyon na agad ang itinaya ng gobyerno 
mula sa kabang-bayan. Ang P200 bilyong inutang halimbawa ng gobyerno para sa pagbili ng 
mga lupaing sasaklawin ng PPP ay direktang papasanin ng mga manggagawa at mamamayan. 
 
Higit pa, ang mga pribadong korporasyong mamumuhunan sa PPP ay hindi naman talaga 
naglalabas ng kapital kundi nangungutang lang sa iba’t ibang internasyunal at maging lokal na 
bangko. Tubong lugaw sila, kumbaga.  
 
Samakatwid, kung mayroon mang walang gagastusin dito, iyun ay ang mga pribadong 
mamumuhunan. Uutang sila upang may pondo pampuhunan sa mga proyektong PPP at 
ipapasa sa gobyerno ang pagbabayad sa mga utang na ito samantalang wala na silang ibang 
gagawin kundi ang kumubra ng supertubo sa mga manggagawa at mamamayan.  
 
Sa madaling salita, tayo na nga ang magbabayad ng mga abot-langit na presyo ng mga 
serbisyong pang-imprastruktura, tayo pa rin ang magbabayad ng mga utang ng pribadong 
sektor sa pagtatayo ng mga proyektong PPP. Mabubutas na nga ang bulsa natin, higit na 
mababaon pa tayo sa utang. 
 
Malawakang tanggalan sa trabaho at abuso sa mga manggagawa 
 
Ang pagsasapribado ng mga empresang pagmamay-ari ng gobyerno ay napatunayan nang 
nagdudulot ng malawakan g tanggalan sa trabaho ng mga dating kawani ng pamahalaan.  
 
Binibigyang-karapatan ng gobyerno ang mga pribadong kumpanya na magbawas ng mga 
kawani sa sandaling mabili ang mga kumpanyang pag-aari ng pamahalaan. Nagiging 
bulnerable rin sa pag-abuso ang mga kawani sa kamay ng mga pribadong korporasyon.  
 
Nariyan ang banta ng kontraktwalisasyon, pagtanggal sa karapatang mag-unyon, at pagbarat 
sa pasahod. Katulad ng karanasan ng mga manggagawa sa Pier kung saan matapos 
maisapribado ang Pier, hindi na nito kinilala ang unyon ng mga manggagawa.  
 
Batay sa bungkos ng mga proyektong PPP na inihanay ng rehimeng Aquino, mas maraming 
manggagawa ang itutulak sa di-regular at mapanganib na trabaho. Halos lahat ng proyekto ay 
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nakatuon sa konstruksyon, kung saan kontraktwal ang trabaho, napakababa ng sahod, walang 
mga benepisyo at malaki ang bulnerabilidad sa sakit at aksidente.  
 
PPP: iskema ng mga monopolyo-kapitalista 
 
Matagal nang napatunayan sa buong daigdig ang kapalpakan ng PPP at iba pang iskema ng 
pribatisasyon. Ang mga polisiya ng imperyalistang globalisasyon ay walang naidulot na pag-
unlad, sa halip ay kahirapan ang idinulot nito sa mga manggagawa at mamamayan at lalo lang 
nakonsentra ang yaman ng daigdig sa iilang dambuhalang monopolyo-kapitalista. 
 
Ang PPP ng rehimeng Aquino ay pagpapatuloy lang ng mga kapalpakan ng mga programang 
pang-ekonomiya ng mga nagdaang rehimeng sunud-sunuran sa patakaran ng neo-liberal na 
globalisasyon. 
 
Ipinapakita ng PPP ng rehimeng Aquino ang tunay na kulay nito bilang tagapagsulong ng 
interes ng mga gaya niyang panginoong maylupa at malaking burgesya-kumprador at ng mga 
monopolyo-kapitalista sa mundo. Ipinapasa ng PPP sa pribadong sektor ang paghahatid ng 
batayang mga serbisyo kaya naman sa halip na maging serbisyo ang mga itong ibinibigay ng 
gobyerno, nagiging negosyo ang mga ito at pinagkakakitaan ng iilang negosyante na walang 
pagsaalang-alang sa kapakanan ng mga manggagawa at mamamayan.  
 
Habang ang mga pribadong korporasyon ay gumaganansya nang malaki, ang mga 
manggagawa at mamamayan ang nagdurusa sa pagbabayad ng utang at mataas na singil ng 
mga batayang serbisyo na dapat ay libre o abot-kayang ibinibigay ng gobyerno. 
 
 
7. Ano ang ating mga panawagan?  
 
Kumawala sa Imperyalistang Globalisasyon! 
 
Kailangang alisin ang patakaran ng awtomatikong paglalaan ng pondo sa pambayad sa utang 
panlabas. Sa patuloy na pagsunod sa patakarang ito ng imperyalistang globalisasyon, 
nahihigop ang pondong dapat ay nakalaan sa mga imprastraktura at iba pang batayang 
serbisyong kailangan ng mga manggagawa at mamamayan. Kailangang itaguyod ng gobyerno 
ang isang ekonomiyang tumitindig sa sarili at nagtataguyod ng pambansang soberanya laban 
sa kontrol at paninibasib ng dayuhang kapital. 
 
Ipatupad ang Tunay na Reporma sa Lupa! 
 
Kailangang itaguyod ang reporma sa lupa upang magkaroon ng matibay na pundasyong pang-
ekonomiya. Ito ang magtitiyak ng masiglang kalakalan sa kanayunan na makapagpapataas sa 
antas ng buhay ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng masiglang agrikultura, makakalihka ng 
sapat na pondo upang itayo ang mga kinakailangang imprastraktura na magdudugtong sa 
kanayunan sa kalunsuran. Sa batayan din nito makakatindig ang pambansang 
industriyalisasyon.  
 
Isulong ang Pambansang Industriyalisasyon! 
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Imbes na isapribado, mas higit na kailangang isabansa ang mga batayang industriya at 
imprastraktura upang matiyak na matutugunan ng mga ito ang mga pangangailangan ng 
mamamayan. Ang mga industriyang napakahalaga sa pambansang pag-unlad at sa kapakanan 
ng mga manggagawa at mamamayan ay hindi pwedeng ipaubaya sa mga kapitalistang tanging 
pagkakamal ng dambuhalang tubo ang interes. Obligasyon ng gobyerno na mamuhunan sa 
mga serbisyong higit na makapagpapaunlad at magtataguyod sa interes ng mga manggagawa 
at mamamayan. 
 
Labanan ang mga Kontra-mamamayang Pakana ng mga Imperyalista at ng 
Rehimeng Aquino! 
 
Sa kabila ng pagkabigo ng pribatisasyon na ibigay sa mga manggagawa at mamamayan ang 
magagandang pangako nito, patuloy itong pinapabango at isinasalaksak sa mga manggagawa 
at mamamayan. Ang pagyakap ng rehimeng Aquino ay patunay ng pagsusulong nito sa interes 
ng mga monopolyo-kapitalista at mga naghaharing uri sa bansa, hindi ng interes ng mga 
manggagawa at mamamayan. Tinatawagan tayo kung gayon na labanan PPP at lahat ng 
kontra-mamamayang pakana ng rehimen at mga amo nitong imperyalista at naghaharing uri. 
Tanging ang ating sama-samang pagkilos at paglaban lang ang magsusulong sa ating interes at 
karapatan.  
 
 
Serbisyo sa tao, huwag gawing negosyo! 
Labanan ang MRT-LRT fare hike! 
Labanan ang pribatisasyon ng MRT! 
Huwag ipasa ang utang ng pribadong korporasyon sa mga mananakay! 
Ibasura ang EPIRA! 
Labanan ang dagdag-singil sa kuryente at tubig! 
Labanan ang malawakang dislokasyon sa lupang panirikan! 
Labanan ang malawakang tanggalan at kontraktwalisasyon! 
Ibasura ang Public-Private Partnership ni Aquino! 
Isulong ang pambansang kalayaan at demokrasya! 
 
 
 
 


