


Panimula

Patuloy ang pagbibida ng administrasyong Aquino sa lumalago raw na ekonomya ng Pil-
ipinas. Sa pinakahuling ulat nito, lumago ang gross domes  c product (GDP) nang 6.8% 
noong huling kwarto ng 2012. Sa kabuuan, lumago ang GDP nang 6.6% para sa taong 
2012 – mas mataas kumpara sa target ng gobyerno at lampas sa inasahan ng mga ekon-
omista.

 “Good governance is good economics”. Ito raw dahilan ng paglago, ayon kay Aquino. 
Pero simple pa rin ang tanong ng taumbayan: Ano ang kabuluhan ng sinasabing paglago 
ng ekonomya sa ordinaryong mamamayan? At totoo bang ang mabu  ng pamamahala 
diumano ng administrasyong Aquino, ang ipinagmamalaki nitong “daang matuwid”, ang 
susi sa umuunlad diumanong ekonomya ng bansa?

1.  Ano ang nasa likod ng paglago ng GDP?

Sa lahat ng sektor, pinakamabilis ang naging paglago ng construc  on noong 2012. 
Nagtala ito ng 14.4% na paglago. Sinundan ito ng sektor ng real estate, ren  ng and 
business ac  vi  es na lumago naman ng 7.9 percent. Mas maliit ang naging paglago ng 
pagmamanupaktura na nagtala ng 5.4% at mas maliit pa ang sa agrikultura na mayroon 
namang 2.7 percent. Kung haha  -ha  in ang ekonomya ayon sa mga pangunahing sek-
tor noong 2012, 57% ang serbisyo habang 32% lang ang industriya (kunsaan 22% ang 
pagmamanupaktura) at napakaliit na 11% naman ang agrikultura. Ano ang ibig sabihin 
ng mga numerong ito?
 
I  nuturing na gulugod ng ekonomya ang industriya, par  kular ang pagmamanupaktura, 
at ang agrikultura. Indikasyon ng pangmatagalan, malawakan at malalimang pag-unlad 
ang tuluy-tuloy na masiglang produksyon ng mga sektor na ito at ang malaki nilang 
ambag sa ekonomya. Sa mga sektor na ito nagmumula ang pinakamahahalagang ka-
lakal na kailangan ng lipunan na siya namang  nutuntungan ng paglago ng sektor ng 
serbisyo gaya ng pangangalakal, sistemang pampinansya at teknolohiya. Kung lumalago 
ang konstruksyon, dapat itong nangangahulugan ng pagdami ng imprastruktura para su-
portahan ang industriya at agrikultura. Pero hindi ganito ang kalagayan ng malakolonyal 
at malapyudal na ekonomya.

Lumago ang construc  on, real estate at mga kaugnay na industriya dahil sa paglaki ng 
demand para sa pagtatayo ng mga commercial space para sa opisina ng mga business 
process outsourcing (BPO) gaya ng mga call center. I  nulak din ito ng pagtaas ng de-
mand para sa residen  al property na bunga naman ng patuloy na paglago ng remit-
tances mula sa mga overseas Filipino workers (OFWs), na umabot sa $19.4 bilyon sa 11 
buwan ng 2012. Ibig sabihin, ang pangunahing tagapagtulak pa rin ng GDP growth ay 
mga panlabas na salik – ang BPO ay pangunahing nakatuon sa dayuhang merkado at na-
kaasa sa panlabas na salik. Sa katunayan, mabagal ang paglago ng pagmamanupaktura 
at agrikultura noong nakaraang taon at patuloy na lumiliit ang kontribusyon nito sa GDP.



Ipinapakita ng sitwasyong ito ang patuloy na pangingibabaw ng katangiang atrasado, 
malapyudal at malakolonyal ng pambansang ekonomya. Bunga ito ng deka-dekadang 
pagpapatupad ng mga programang nagsisilbi sa interes ng mga imperyalistang bansa, 
pangunahin ng US. Nagiging tambakan tayo ng kanilang kalakal habang pinagkukunan 
ng murang hilaw na materyales at mga semi-manufactured goods bukod pa sa pag-
sasamantala sa a  ng murang lakas-paggawa. Pinalala ito ng mga patakarang liberal-
isasyon, deregulasyon, priba  sasyon at denasyunalisasyon ng pambansang ekonomya 
na bumansot sa industriya at wumasak sa agrikultura. Ito rin ang nagpapaliwanag kung 
bakit permanente ang krisis sa hanapbuhay sa Pilipinas kahit pa nagtatala ng paglago 
ang GDP.

2.  Ano ang katuturan ng credit ra  ng upgrade, masiglang 
stock market at iba pang indikasyon daw ng kaunlaran?

Walang pa  d ding ipinagmamalaki ng administrasyong Aquino ang sunud-sunod na 
credit ra  ng upgrade ng Pilipinas mula sa mga interna  onal cedit ra  ngs agencies. 
Pinakahuli rito ang upgrade na ibinigay ng Standard and Poor, kunsaan i  naas nito ang 
credit ra  ng ng Pilipinas mula “stable” tungong “posi  ve”. Bago nito, nagtala ng walong 
credit ra  ng upgrades ang bansa mula noong 2010. Ayon sa gobyerno, dahil sa mga up-
grade na ito, magiging mas mura (mababa ang interes) ang pangungutang ng gobyerno 
at ng mga korporasyon na nangangahulugan naman daw ng mas masiglang pagnenego-
syo sa bansa. 

Ang paglago ng GDP at pag-upgrade ng credit ra  ng ng Pilipinas, samantala, ay gum-
agatong sa masiglang kalakalan sa stock market. Sa Philippine Stock Exchange (PSE), 
nagtala ang kalakalan ng 38 record highs noong 2012 at i  nuturing na isa sa mga pinaka-
masiglang merkado ng equi  es sa buong daigdig. Pero tandaang ispekula  bo ang stock 
market at nakasandig sa magandang ipinapakita ng GDP. Dinadaluyan ito ng hot money 
o por  olio investment na di naman lumilikha ng trabaho at mabilis ding lalabas, halim-
bawa, kung magkaroon ng mga senyales na di na kayang panindigan ng BPO at OFW 
remi  ances ang pagsuhay sa GDP. 

Pawang mga imbestor lamang ang natutuwa sa mga indicators na ito pero hindi ang 
ordinaryong tao. Ang paglago ng GDP, paborableng credit standing at masiglang stock 
market ay hindi mga indikasyon ng kalagayan ng masang anakpawis kundi ng indikasyon 
ng ekonomiyang pinagtutubuan ng iilang mayamang pamilya at ng mga dayuhan. Ka-
tunayan, nakamit ang mga posi  bong indicator na ito sa pamamagitan ng ibayong 
pang-aapi at pagsasamantala sa mamamayan. 

Halimbawa, maaasahang (reliable) borrower ang Pilipinas kaya maganda ang credit 
ra  ng nito. Nakamit ito sa pamamagitan ng patuloy na pagpapatupad ng automa  c 
debt servicing umuubos sa kabang bayan at wala halos i  ni  ra para sa serbisyong panli-
punan. Sa panahon ni Aquino, nasa 70% ng total revenues at 53% ng total expenditures 
ang katumbas ng pagbayad-utang. Sa lahat ng pambansang badyet ni Aquino, katumbas 



ng average na 2.5 na ulit ng badyet sa edukasyon ang napupunta sa pagbabayad-utang; 
6.4 na ulit ng para sa kalusugan; at 11.2 sa pabahay. Nakamit din ang posi  bong credit 
ra  ng dahil sa pagpapatupad ng mga mapaniil na buwis tulad ng 12% value-added tax 
(VAT) at bagong pasang Sin Tax Law habang sinasabayan ng pinataas at mga bagong 
bayarin sa serbisyong gobyerno na ipinatupad sa ilalim ng Administra  ve Order (AO) 
31 ni Aquino.  

3.  Ano ang kalagayan ng mamamayan sa gitna ng 
sinasabing kaunlaran?

Patuloy na hinahagupit ng krisis ang napakalaking mayorya ng mamamayang Pilipino. 
Sa gitna ng paglago ng GDP at pagiging “rising  ger” daw ng Pilipinas, humaharap sa 
lumalalang kawalan ng trabaho, kagutuman at kahirapan ang milyun-milyon na  ng ka-
bababayan. Hindi nagaganap ang sinasabing inclusive growth ng administrasyong Aqui-
no o ang paglago ng ekonomya na pinakikinabangan ng lahat.

Kung pagbabatayan ang mga sarbey ng Social Weather Sta  ons (SWS), makikita ang 
tumi  nding krisis sa kabuhayan na pinapasan ng mamamayan. Mula 2010 hanggang 
2012, lumaki ang bilang ng walang trabaho nang 2.7 milyon. Sa pareho ring panahon, 
dumami ang mga pamilyang nagsasabing nakaranas sila ng gutom nang 500,000 (o may 
2.5 milyong katao) habang lumobo naman ang bilang ng mga pamilyang i  nuturing ang 
sarili na mahirap nang 1.5 milyon (o may 12.5 milyong katao). (Tingnan ang Talahan-
ayan)

Tayang bilang ng walang trabaho at pamilyang mahirap at nakakaranas 
ng gutom, 2010-2012 (SWS surveys, taunang averages)
Indicator 2010 2011 2012
Unemployment rate (%)* 22.5 23.6 30.1
Bilang ng walang trabaho (M)* 9.5 9.5 12.1
Poverty incidence (% ng pamilya) 47.5 49.3 51.8
Bilang ng pamilyang mahirap (M) 8.9 9.9 10.5
Hunger incidence (% ng pamilya) 19.1 19.9 19.9
Bilang ng pamilyang nagugutom (M) 3.6 4.0 4.1
*hanggang third quarter 2012 lamang
Pinaghalawan ng datos: mga sarbey ng SWS

Pilit i  natago ng gobyerno ang ma  nding krisis sa trabaho gamit ang mahika ng opisyal 
na estadis  ka kunsaan di kasama sa bilang ng unemployed ang mga “discouraged 
workers” o yung mga di na naghahanap ng trabaho. Pero kahit sa ganitong paman-
tayan ay malala pa rin ang kawalan ng trabaho, halimbawa, kung ikukumpara sa mga 
kara  g-bansa sa Asya. Sa  nipong datos ng Bangko Sentral Pilipinas (BSP) noong third 
quarter 2012, nagtala ang Pilipinas ng 7% opisyal na unemployment rate, napakalaki 
kumpara sa Thailand (0.6%); Singapore (1.7%); Malaysia (3%); South Korea (3%); at Tai-



wan (4.3%). Isa pang indicator ng malubhang krisis sa trabaho ang patuloy na lumalak-
ing bilang ng OFWs. Sa panahon ni Aquino, lampas 4,400 manggagawa ang umaalis ng 
Pilipinas araw-araw para maghanapbuhay sa ibang bansa mula sa da  ng lampas 2,000 
araw-araw noong maaga bahagi ng nakaraang dekada. 

Samantala, ang maliit na bilang ng may hanapbuhay naman ay nagkakasya lamang sa 
trabahong mababa ang kalidad, napakaliit ng sahod at walang kasiguruhan. Batay sa 
pinakahuling ulat ng Na  onal Sta  s  cs Offi  ce (NSO), nasa 7.2 milyon ang underem-
ployed o may trabaho pero kulang. Batay sa  po ng trabaho, 10.7 milyon ang “self-em-
ployed without paid employees” gaya ng sidewalk vendor, labandera, maliit na sari-sari 
store, at iba pa. Nasa 4.1 milyon naman ang “unpaid family workers” gaya ng anak ng 
mga magsasaka o manggagawang bukid na tumutulong sa sakahan o plantasyon. Tu-
matanggap ang mga sahurang manggagawa ng hindi nakabubuhay na sahod. Sa Na-
 onal Capital Region (NCR), halimbawa, mas maliit pa rin ang kasalukuyang minimum 

na arawang sahod na ₱419-456 kumpara sa  natayang family living wage na nasa ₱917 
kada araw na noon pang 2008. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang atake sa mababang 
sahod ng mga manggagawa tulad ng two-  er wage system kunsaan nagtatakda ng fl oor 
wage na mas mababa pa sa minimum na sahod. Ma  ndi ang kawalang-seguridad sa 
trabaho bunga ng patuloy na kontraktwalisasyon.

Sa kanayunan, kung saan naroon ang mayorya ng mamamayan, higit na malala ang 
kahirapan at kawalan ng kabuhayan. Tulad ng inaasahan, walang nangyayari sa panga-
kong repormang agraryo ng asenderong Pangulo sa ilalim ng Comprehensive Agrarian 
Reform Program Extension with Reforms (Carper). Katunayan, ayon sa Ibon Founda  on, 
pinakamababa ang average land distribu  on (14,942 ektarya kada buwan) sa termino ni 
Aquino sa lahat ng mga Pangulong post-Marcos. Nasa 66% pa ng naipamahagi sa ilalim 
ng Carper ang government lands at di iyong mga naglalakihang plantasyon o asyendang 
hawak ng mga panginoong maylupa. Napakababa na nga ng target, nahuhuli pa ng li-
mang taon ang Carper sa usapin ng pamamahagi ng lupa.

Nagaganap ang paglala ng kahirapan at kagutuman sa kabila ng ipinagmamalaking pagl-
awak ng nakikinabang sa programang condi  onal cash transfer (CCT) ng pamahalaan. 
Sa pagitan ng 2009 at 2012, lumobo ang bilang ng benepisyaryo ng CCT nang 407% (3 
milyon mula sa 594,356 pamilya) gayundin ang badyet nito nang 688% (₱39.4 bilyon 
mula sa ₱5 bilyon). Maliwanag na walang epekto sa napaka  nding kahirapan ng mam-
amayan ang CCT na pinupondohan ng pautang ng Asian Development Bank (ADB) at 
World Bank.

Pinasasahol pa ang kalagayan ng mamamayan ng walang humpay na demolisyon ng 
mga komunidad ng maralita na karamihan ay resulta ng mga isinusulong na proyektong 
public-private partnership (PPP) kapwa ng Malacañang at mga local government units 
(LGUs). Marami sa mga ito ang naging marahas at madugo katulad ng demolisyon sa Sil-
verio Compound sa Parañaque kung saan isa ang napatay ng mga rumespondeng SWAT 
habang di bababa sa 36 ang sugatan at 33 inaresto. 



4.  Sino ang nakikinabang sa sinasabing paglago ng 
ekonomya? 

Malalaking burgesya-kumprador, panginoong maylupa at mga dayuhang korporasyon 
lamang ang nakikinabang sa ipinamamaraling paglago ng ekonomya ng administra-
syong Aquino. Makikita ito sa lumalaking yaman ng pinakamayayamang negosyante sa 
bansa at ng mga transna  onal corpora  ons (TNCs) na may operasyon dito. Sa  ni  -
pong datos ng magasing Fortune, tumalon ang pinagsama-samang yaman ng 40 pinaka-
mayayamang Pilipino mula sa $22.8 bilyon noong 2009 tungong $34 bilyon noong 2010 
at $47.43 bilyon noong 2011. Kabilang sa pinakamayayamang negosyante sina Henry 
Sy, Lucio Tan, Enrique Razon Jr., John Gokongwei Jr., David Consunji Jr., Andrew Tan, 
Jaime Zobel de Ayala, George Ty, Roberto Ongpin, Danding Cojuangco at iba pa. Bag-
ama’t wala sa listahan ng Forbes, isa sa pinakamalaking negosyante sa bansa si Manny 
V. Pangilinan, na pinupondohan din ng mga dayuhang imbestor. Samantala, 36.3% ng 
pinagsama-samang gross revenues ng top 1,000 corpora  ons sa Pilipinas noong 2011 
ang hawak ng mga TNC. Mas malaki ang konsentrasyon ng kita ng mga TNC sa sektor ng 
pagmamanupaktura kunsaan kontrolado nila ang 61.7 percent. 

Pinalalawak ng mga malaking burgesya-kumprador at katuwang nilang dayuhang kor-
porasyon ang kanilang negosyo sa pagpasok sa programang public-private partnership 
(PPP) ng administrasyong Aquino. Di na bago ang PPP o priba  sasyon ng mga impras-
truktura at maging ng mga batayang serbisyo na sinimulang ipatupad sa Pilipinas noong 
1980s sa pamamagitan ng structural adjustment program (SAP) ng Interna  onal Mon-
etary Fund (IMF) – World Bank. Sa panahong 1984-2011, umabot sa $11.4 bilyon ang 
halaga ng mga kontratang PPP na pinasok ng pamilyang Ayala; $7.4 bilyon, pamilyang 
Lopez; grupo ni Pangilinan, $5.3 bilyon; Cojuangco/San Miguel Corp., $2.9 bilyon; at 
pamilyang Aboi  z, $2.8 bilyon. Pinasok nila ang mga istratehikong sektor ng telecom-
munica  ons, serbisyo sa tubig, enerhiya at kuryente, transportasyon, piyer at paliparan. 
Sa PPP ni Aquino, nakapwesto pa rin ang mga pamilya’t grupong ito kapartner ang mga 
dayuhang kumpanya at pun  rya ang priba  sasyon ng mga ospital (hal. ang Philippine 
Orthopedic Center na target ni MVP), LRT at MRT (na target ng tamblang MVP-Ayala), 
expressway, planta ng kuryente at iba pa.

Napakalaking tubo ang kinakamal ng mga burgesya-kumprador sa PPP habang napak-
abigat na pasanin naman ang dinadala ng publiko. Halimbawa, dahil sa walang  gil na 
pagtaas ng singil sa kuryente at tubig, tumaas ang tubo ng Manila Electric Co. (Meralco) 
nang halos 8%, sa ₱12.9 bilyon, sa siyam na buwan ng 2012. Sa parehong panahon, 
nagkamal din ng ₱5 bilyong tubo ang (mas mataas ng 13%) ang Maynilad Water Ser-
vices Inc. at ang Manila Water Co. na tumubo nang ₱3.9 bilyon (mas mataas nang 26%). 
Ang pagsirit ng singilin sa kuryente at tubig, ang pagtaas ng toll sa mga expressway, 
ang banta ng pagtataas ng pasahe sa LRT at MRT, at iba pa ay ibayong nagpapahirap sa 
mamamayan. 



5.  Ano ang a  ng tungkulin?

Dapat ilantad ang mapanlinlang na propaganda ng “good governance is good econom-
ics”. Walang nagbago sa mga kontra-mamamayan at paatras na patakaran at programa 
sa ekonomya ng administrasyong Aquino kumpara sa mga naunang rehimen. Nanana  l-
ing pawang buladas lamang ang  naguriang kampanya laban sa kurapsyon. Kung meron 
mang itong nais bigyang pansin, ito ay ang paghahawan ng landas para sa higit pang 
dayuhang pamumuhunan at pandarambong. 

Patuloy na naglilingkod sa interes ng mga burgesya kumprador, panginoong maylupa at 
mga imperyalista ang ekonomiya ng Pilipinas. Walang plano para sa pambansang indus-
triyalisasyon at tunay na repormang agraryo ang asenderong Pangulo. Nakaamba ang 
mga proyektong priba  sasyon ng gobyerno katulad ng Philippine Orthopedic Hospital 
at LRT na nasa proseso na ng bidding, mga water districts, power plants at maging mga 
gusali ng mga pampublikong paaralan. Dapat itong ilantad at pigilan sa pamamagitan ng 
masiglang pagkilos laban sa PPP. 

Samantala, tuloy ang banta ng ibayo pang liberalisasyon ng ekonomya at  pagpapatupad 
ng iba pang neoliberal na reporma kabilang ang Charter change (Cha-cha) na agresi-
bong i  nutulak ng mga negosyanteng Kano sa pamamagitan ng US-Philippine Society 
(USPS) bilang bahagi ng desperadong mga pagtatangka ng imperyalismo na pahupain 
ang likas at papalalang krisis nito. Gayundin ang mga kasunduan sa kalakalan kabilang 
ang pilit binubuhay na World Trade Organiza  on (WTO) at bagong tatag na Trans-Pacifi c 
Partnership (TPP) na pinangungunahan din ng US at kunsaan plano ng Pilipinas na mag-
ing kasapi rin. Dapat itong paghandaan at salubungin ng malakas na kampanyang masa.

Patuloy na lumilikha ang krisis ng mainam na kondisyon upang patampukin ang alter-
na  bo ng pambansa demokra  kong programa para sa isang ekonomyang nakatatayo 
sa sarili, tunay na maunlad at nagsisilbi sa masang anakpawis na ang pundasyon ay 
pambansang industriyalisasyon at tunay na repormang agraryo. Dapat ilantad ang ka-
bulukan ng malapyudal at malakolonyal na lipunan, ang papel ni Aquino bilang kasa-
lukuyang tagapagtaguyod ng mapang-api at mapagsamantalang kaayusang ito, at ang 
pangangailangan upang ganap itong wakasan at itayo ang lipunang tunay na maunlad 
at malaya. 
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