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Nasa yugto ngayon ang mga kapitalistang bansa, 
sa pangunguna ng US, ng panibago na namang 
mga serye ng hindi maampatan at papatinding 
mga krisis sa ekonomya. Hindi makaahon-ahon 
sa tinaguriang “Greater Depression” na ibinunsod 
ng krisis sa pinansya noong 2007-2008 sa US 
at lumaganap sa lahat ng kapitalistang bayan 
sa daigdig. Ang pagbawi ng ekonomya ng US ay 
ang higit na paglobo lamang ng bula sa stock market. 
Samantala, malayo ang agwat bago ito makabawi sa tunay na 
sukatan ng ekonomya- ang produksyon ng industrya at agrikultura nito. 
Bago pa mangyari ito, napipinto ang higit na malalang krisis na walang 
kasing-lalim ang magiging pagbulusok. Nagkukumahog ngayon ang 
administrasyong Trump na mapigilan ito.

 Bunga ng nararanasang pandaigdigang kapitalistang krisis, 
lalong tumitindi ang tunggalian sa pagitan ng mga kapitalistang 
bansa. Upang kagyat ma isalba ang papalubog na ekonomya, 
kasalukuyan nang ipinatutupad ng US ang mga hakbang 
upang protektahan ang mga lokal na kapitalistang Amerikano. 
Sa ilalim ng islogang ‘America First’, isinulong ni Trump ang 
pagpapasa ng mga proteksyunistang batas kabilang ang 
paghihigpit at pagbibigay-matwid sa diskriminasyon 
sa mga immigrant o nangingibang bayan. Nagpataw 
din ang rehimeng Trump ng taripa sa mga inaangkat 
nitong produkto mula sa Tsina, European Union at 
kahit mga produkto ng alyado nitong bansa tulad 
ng Canada, Turkey at India. Bilang kontra-hakbang, 
nagpataw ng ganting taripa ang mga tinamaang 
kapitalistang bansa tulad ng Tsina. Matapos 
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magkabisa nitong Hulyo 6 ang bagong taripa sa 818 produkto mula 
sa Tsina na nagkakahalaga ng $34 bilyon, nagpataw ang Tsina ng 

taripa sa 659 produkto mula sa US na nagkakahalaga ng $50 bilyon. 
Naghanap na rin ang Tsina ng ibang tagasuplay ng mga produktong 

agrikultural gaya ng Brazil at Australia.
Lubhang mas matindi ang bulusok na inabot sa kasalukuyan 

ng mga nangungunang kapitalistang bansa kaysa sa 
matagalang dagok sa ekonomya noong 2015. Sa kabila 

ng pagpoposturang matatag ang kanyang ekonomya, 
hindi maipagkaila ng gubyernong Trump na ininda ng 

ekonomya ng US ang epekto ng panggegera niya sa 
kalakalan at ang pagganti ng 
mga inaatake niyang bansa. 
Upang makaligtas sa sariling 
kumunoy, ipinagpapatuloy 
at ibayong isinasagasa ng 
Imperyalistang US ang 
pagpihit sa Asya Pasipiko na 
siyang responsable sa 56% 
ng pandaigdigang Gross 
Domestic Product (GDP), 
44% ng pandaigdigang 
kalakalan at 60% ng kanyang 
pangkabuuhang kalakalan. 
Habang iwinawasiwas ng 
US ang gera sa kalakalan sa 
mga kapwa kapitalistang 
bansa, nagmamadali 
siyang paigtingin pa ang 
kontrol sa kanyang mga 
neokolonya sa Asya sa 
pamamagitan ng tuluy-tuloy 
na pagpapatupad ng mga 
neoliberal na polisiyang 
higit na magbubukas sa 
mga ekonomya ng naturang 
mga bansa at muling 
magpapatatag sa haligi 
ng kanyang hegemonya. 

Naghahabol ang US na makabawi ng lakas sa ekonomya at pulitika sa pag-iral ng multi-
polar na katayuan bunsod ng naging pag-angat ng Tsina. Ginamit din ng US ang digmang 

mapanakop laban sa mga bansang tulad ng Libya, Iraq, Afghanistan at nakaumang sa Iran na 
pawang mayayaman sa langis at iba pang rekursong mineral.

1. ANO ANG EPEKTO NG PANDAIGDIGANG KAPITALISTANG KRISIS SA BANSA?

Bilang malakolonyang bansa, hinuhulma ng mga burukrata kapitalista ang pang-ekonomyang plano ng 
Pilipinas ayon sa disenyo at interes ng mga imperyalistang bansa tulad ng US na kumukontrol sa ekonomya at 
pulitika ng bansa. Ibinunga ng higit pitong dekada sa ilalim ng mga papet na rehimen at sa sabwatan ng mga 
panginoong may lupa, lokal at dayuhang kapitalista ang ibayong pagkaatrasado at pagkabansot ng ekonomya 
ng bansa. Walang tunay na industriya at hindi pinagtutuunan ng pansin ang agrikultura sa kabila ng pagiging 
agrikultural ng Pilipinas. Sa ganitong balangkas, nakatali ang ekonomya ng bansa sa galaw ng pandaigdigang 
kapitalistang krisis at labis na nakasalig sa dayuhang pamumuhunan at pautang. 
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Kaya sa pagbulusok ng ekonomya ng imperyalistang 
US, dobleng krisis ang nararanasan ng Pilipinas. Katu-
lad ng mga naunang papet na rehimen, itinataguyod 
ng rehimeng US-Duterte ang mga patakarang neolib-
eral. Binibigyang halaga niya ngayon ang pagtutulak 
ng ibayong liberalisasyon sa kalakalan at pamumuhu-
nan. Ipinipilit niyang mailusot ang higit pang paglu-
luwag sa pagpapapasok ng dayuhang produkto at 
puhunan. Samantala sinusuhayan lamang ng kanyang 
bilyun-bilyong utang mula sa malalaking dayuhang 
ahensya ang pagkabangkarote ng kanyang gubyerno. 
Sa kasalukuyan, bilang kapalit ng US$739 milyong 
Partnership for Growth na pinasok ng Pilipinas at ng 
US noong 2011, itinutulak ng sabwatang US-Duterte 
ang iba pang masahol na mga neoliberal na batas 
maliban pa sa liberalisasyon, deregulasyon at pribati-
sasyon. 

Batay sa ganitong tulak-neoliberal binuo ang 
Comprehensive Tax Reform Package (CTRP). Ang CTRP 
ay ang pangkalahatang reporma sa pagbubuwis na 
ikinakampanya ni Duterte at ng kanyang mga alipures 
bilang bahagi ng kanilang anti-nasyunal at anti-mama-
mayang patakarang pang-ekonomya. Kumprehensibo 
ito dahil ang kabuuang istruktura ng pagbubuwis ang 
binabago upang mapalaki ang koleksyon ng esta-
do. Mayroon itong limang pakete na minamadaling 
maisabatas ni Duterte ayon sa dikta ng US na kinakail-
angang magbaba ng buwis para sa mga korporasyon 
habang pinatataas ang buwis sa konsumo ng mam-
amayan upang makahikayat ng higit pang pagpasok 
ng dayuhang pamumuhunan. Ang Tax Reform for 
Acceleration and Inclusion (TRAIN) ang unang bahagi 
ng CTRP. Samantala, Tax Reform for Acquiring Better 
and High-Quality Opportunities (TRABAHO) naman 
ang ikalawang pakete ng naturang programa. Sa plano 
ni Duterte, susundan pa ito ng tatlo pang pakete ng 
TRAIN. Ang CTRP ay hindi nilikha para sa interes ng 
mamamayan. Ito ay dinisenyo ng imperyalistang US 
upang higit makapandambong ng yaman at rekurso sa 
kabila ng pagbulusok ng ekonomiya nito sa kumunoy 
ng imperyalistang krisis.

2. ANO ANG BUWIS?

Ang buwis ang pinagmumulan ng pondo upang 
masustentuhan ang gastusin ng isang estado sa 
kanyang pag-iral. Ito ang halagang kailangang bayaran 
ng mamamayan sa takdang panahon para magkaroon 
ng pondo ang gubyerno. Sa bisa ng mga kasalukuyang 
batas ng reaksyunaryong estado, mayroong iba’t 
ibang klase ng buwis na pinapataw sa mamamayan 

- mula sa kanilang kita hanggang sa produktong 
kanilang kinokonsumo. Ang pangongolekta nito ay 
takdang gawain ng isang ahensya: Bureau of Internal 

Revenue (BIR). Samantala, ang Pambansang Badyet ng 
gubyerno ang pinaglalaanan ng makokolektang buwis. 
Kadalasan din sa mga bansang hindi maunlad tulad 
ng Pilipinas, higit na malaki ang panukalang budget 
kaysa sa aktwal na kakayahan ng mamamayan at 
atrasadong katayuan ng ekonomyang mapalitaw ang 
dapat katumbas na koleksyon ng buwis. Umuutang 
ang gubyerno sa lokal at dayuhang ahensya bilang 
pampuno sa kakulangan sa itinakdang badyet. Ito 
rin ang nagiging dahilan upang ibayong malubog sa 
kumunoy ng pautang. 

Dapat, mapunta ang naturang pondong 
nalilikom sa mga proyektong mapapakinabangan 
din ng mamamayan. Sa tuwina, ang buwis ay 
ipinamamayagpag ng gobyerno na para sa 
mamamayan. Subalit ang gubyernong sakmal ng 
imperyalismo at nasa kontrol ng iilang naghaharing-
uring malaking burgesya kumprador at panginoong 
maylupa ay malinaw na kabalintunaan ng 
demokratikong retorika na ang buwis ay para sa 
kapakinabangan ng mamamayan.

3. ANO ANG SISTEMA NG PAGBUBUWIS SA 
ILALIM NG REAKSYUNARYONG GUBYERNO?

Sa prinsipyo, dapat progresibo ang sistema ng 
pagbubuwis upang mahusay na gumalaw ang ekonomya. 
Ibig sabihin, papalaking buwis ang kokolektahin sa bawat 
antas ng mayayaman at papalaking korporasyon. Kung sino 
ang kumikita ng mas malaki, siya ring dapat magbayad ng 
mas malaking buwis. Ngunit sa mga estado at gubyernong 
pinaghaharian ng mapagsamantalang uri, anumang 
sistema ng pagbubuwis ay laging regresibo at kontra-
mamamayan. Sa lipunang Pilipinong pinaghaharian ng 
mga burukrata kapitalista at panginoong maylupa, laging 
pabor ang sistema ng pagbubuwis sa naghaharing uri. 
Sa tanang panahon, hindi kailanman naging patas ang 
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Ang TRAIN 1 ay ang unang bahagi 
sa serye ng mga panukalang reporma 
sa buwis na inaasahang raragasa sa 
nalalabing termino ni Duterte. Narito ang 
mga susunod na bahagi:

TRAIN Part 2 – Bawas buwis sa mga 
korporasyon at pagpapalawak at 
pagdagdag sa mga ayuda o fiscal 
incentives na ibinibigay sa mga ito. 
Kasalukuyan itong pinapasadahan at 
iginugulong sa Kongreso at inaasahang 
maipasa bago matapos ang taong 2018

TRAIN Part 3 – pagrerepaso ng 
pagbubuwis sa mga propyedad o pag-aari

TRAIN Part 4 –  bagong sistema ng 
pagbubuwis sa mga kagamitan sa 
produksyon (lupa, makina, at iba pa)

TRAIN Part 5 – Pagpataw ng dagdag na 
sin tax sa sigarilyo at alak

Nakaamba rin ang pagsusulong ng pakete 
hinggil sa pagbibigay ng General Amnesty, 
Estate Tax Amnesty at reporma sa Tax 
Administration. Laman ng General Amnesty 
ang mga multi-bilyong halaga ng mga 
buwis na hindi pa nababayaran, mga 

pinaliit na deklarasyong kita at kaso sa mga 
garapal na pag-iwas sa buwis ng malalaking 
kompanya. Lalamnin naman ng Estate Tax 
Amnesty ang amnestiya sa mga lupain at 
ari-ariang minana. Sasaklawin naman ng 
Real Estate Amnesty yaong mga negosyo 

tulad ng subdivisions, condominiums atbp. 
Samantala, sa ilalim ng Tax Administration, 

maghihigpit sa paniningil ng buwis sa 
maliliit na negosyante at malaki-laking 

kumitang mga propesyunal.

pagpapagana nito sa loob ng reaksyunaryong estado. 
Sa kahibangan nitong mangolekta ng buwis para sa 
interes ng naghaharing-uri, tuso nitong pinapasikut-
sikutan ang mga batas na siya mismo ang gumawa. 
Sa pamamagitan ng indirect taxation, ipinapasa 
lamang ng mayayaman at malalaking kapitalista 
ang nawawala nilang kita sa mga presyo ng kanilang 
produkto at serbisyo. Higit pang malala ito dahil sa 
multiple taxation o ang pagpapatung-patong ng 
mga buwis sa bawat bahagi ng takbo ng produksyon 
at distribusyong makakarga sa bawat presyo ng 
kalakal at serbisyo.  

Halimbawa, ayon sa batas, ipinagbabawal 
na magkaroon ng double taxation. Ito ang 
pagpapataw ng dalawang klase ng buwis sa iisang 
produkto o serbisyo. Ngunit nailulusot pa rin ito ng 
reaksyunaryong estado. Ikinakatwiran niyang hindi 
ito bawal basta’t magkaiba ang layunin sa paniningil 
nito. Kaya’t kung mayroong excise tax ang isang 
produkto, pwede pa rin itong patawan ng Value 
Added Tax (VAT) dahil magkaiba naman ang pakay 
sa paniningil ng buwis sa mga ito. Ang excise tax ay 
buwis sa mismong produkto habang ang VAT ay 
buwis sa pagkonsumo. 

Isang halimbawa ng indirect taxes ang VAT. Sa bisa 
nito, sapilitang pinatataas ng gubyerno ang presyo 
ng lahat ng produkto at serbisyo sa pamamagitan 
ng pagpataw ng dagdag 12% sa orihinal na presyo. 
Dahil wala itong pagtatangi kung magkano ang 
kinikita ng konsyumer, kailangan itong 
pasanin kahit ng pinakamahihirap 
na Pilipino. Hindi ito ramdam ng mga 
naghaharing-uri at mayayamang 
indibidwal o pamilya na kayang 
pasanin ang dagdag presyo. 

Ang malala pa, walang pangingiming 
pinalalampas ng reaksyunaryong 
gubyerno ang kulang o sukdulang 
hindi pagbabayad ng mayayaman 
at malalaking korporasyon ng 
karampatang buwis. Walang maayos 
na datos ang BIR o anumang ahensya 
ng gubyerno pagdating sa nakokolekta 
nitong buwis mula sa mga korporasyon. 
Sa katunayan, napakaraming batas ng 
reaksyunaryong estado ang lantarang 
nagsusulong ng mas maluwag at 
magaang pagbubuwis sa mga malalaki 
at dayuhang korporasyon. 

Magbayad man ang mamamayan, 
wala naman silang napapakinabangang 
proyekto ng gubyerno. Ang salaping 
pinaghihirapang ipunin ng mamamayan 
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ay kinakamkam lamang ng iilang naghahari, binubulsa 
at ginagamit para sa sarili nilang interes. Ang buwis na 
nakokolekta mula sa mamamayan ang pinaglalawayan at 
pinaghahati-hatian ng mga burukrata. Ilang panahon pa 
lamang ang lumipas mula nang malantad sa publiko ang 
katakut-takot na korapsyon sa Disbursement Acceleration 
Program (DAP) at Public Development Assistance Fund 
(PDAF). 

Ang sistema ng pagbubuwis sa ilalim ng reaksyunaryong 
gubyerno ay sistema ng pangingikil sa taumbayan nang 
mayroong mapaghati-hatian ng mga lokal at dayuhang 
naghaharing-uri. Hindi kailanman maaasahan ng 
mamamayan na maging patas at pabor sa kanila ang 
reaksyunaryong gubyerno. Sa kasalukuyan, rinaratsada/
isinasagasa ng korap, pasista at teroristang rehimeng US-
Duterte ang mga pagbabago sa sistema ng pagbubuwis sa 
pamamagitan ng CTRP. Wala itong ibang kahahantungan 
kundi ibayo pang pagkalugmok ng mamamayan sa 
kahirapan.

Ipinagyayabang ng mga teknokrata ni Duterte na sa 
ilalim ng CTRP, papalaki ang buwis sa papalaking kita 
ng mayayamang negosyante, malalaking korporasyon 
at iba pang negosyo tulad ng mga bangko subalit ang 
totoo, maraming exemptions, insentibo at mga amnestiya 
ang linalaman nito. Palamuti lamang ang progresibong 
katangian ng CTRP, panloloko sa mamamayan at sa 
katunayan ay higit na panggigipit para sa patuloy na 
pagpapasasa ng mga imperyalista, malalaking burgesya 
komprador, panginoong maylupa at mga burukrata 
kapitalista.

4. ANO ANG TRAIN?

Hatid ng huwad na repormang ito ang ibayong 
kahirapan at krisis sa kabuhayan para sa mahihirap habang 
binibigyang basbas ang lalo pang pagkakamal ng yaman 
ng naghaharing uri. Ibayong lumalaki ang agwat sa pagitan 
ng pinakamahihirap at pinakamayayamang saray ng 
lipunan. Dahil sa regresibong katangian ng TRAIN, liliit ang 
purchasing power o ang kakayahan ng mamamayang 
bumili ng produkto at magdudulot ng higit na pagtumal ng 
pang-ekonomyang aktibidad. Ang tatamaan ng naturang 
pagtumal ay ang mga maliliit na lokal na industriya at 
mamumuhunan. Upang masuhayan ang pagtumal na 
ito, itutulak ng reaksyunaryong estado ang pagpapalakas 
ng importasyon at pagluluwas mga hilaw na materyales. 
Idudulot nito ang higit na pagkalumpo ng pambansang 
industriyalisasyon. Sa katunayan, wala pang kalahating taon 
magmula nang ipatupad ang batas, agarang dinanas ng 
mamamayan ang epekto nito.

Pagtaas ng Presyo ng Bilihin

Mamamayan, hindi mayayaman, ang bukod 
tanging pumapasan ng TRAIN. Masang anakpawis ang 
pangunahing nakararamdam ng pagtaas ng presyo ng mga 
pangunahing bilihin dahil sa TRAIN. Nabawasan pang lalo 
ang kakarampot na kita ng isang manggagawang bukid 
na dati nang walang regular na kita. Maging sa umano’y 
mamamayang mababawasan ang personal income tax, 
wala ring silbi ang pagbabagong ito dahil nagsipagtaasan 
naman ang presyo ng bilihin. Nabawasan pa nga ang kita 
ng isang empleyadong sumusweldo ng P15,000 kada 
buwan. Bagamat napakalayo ng agwat ng kita ng isang 
magsasaka at isang may-ari ng kumpanya, pagbabayarin sila 
ng parehong halaga sa kada litro ng langis o kaya ay kada 
kilo ng bigas o isda. Ang mas malala pa, ipapasa lamang ng 
mga dambuhalang negosyo ang dagdag nilang gastos sa 
buwis sa mamamayang kumukonsumo sa pamamagitan 
ng ibayong pagpapalobo ng presyo ng mga bilihin. 

Upang lalong pabweluhin ang pagtataas ng presyo, 
minamaniobra rin ng gubyerno at mga mapagsamantalang 
komersyante ang suplay ng mga pangunahing bilihin. Sa 
Albay, patuloy na naiipit sa mahahabang pila at naitutulak sa 
pagbili ng mahal na kumersyal na bigas ang masa dahil sa 
kakulangan umano ng suplay. Ngunit, nalantad kamakailan 
lang sa publiko ang daang libong sako ng bigas ng NFA na 
nananatiling naka-istak sa bodega at ngayo’y binubukbok 
na. Sa katunayan mayroong labis na produksyon ng palay 
sa Kabikulan subalit ibinebenta ito sa mas mataas na presyo 
habang ang NFA rice naman ang pinipilahan.

 Isa sa mga rehiyong pinakatinamaan ng TRAIN ay ang 
Kabikulan. Mismong si Joey Salceda, pinuno ng komiteng 
nag-apruba at siyang isa sa mga pangunahing may-akda ng 
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Tinatabingan ng TRAIN ang kapalpakan ng gubyernong kulektahin at habulin  ang buwis 
mula sa mayayamang pamilya at mga dambuhalang monopolyong korporasyon. Ilang mga 

halimbawa:

• Inabswelto ng Korte Suprema si Lucio Tan, isa sa sampung pinakamayayaman 
sa bansa, sa humigit-kumulang P20 bilyon nitong hindi binabayarang buwis.

• Hindi rin masingil ng gobyerno ang P125 bilyong buwis na hindi 
binabayaran ng Shell-Chevron Joint venture Corporation, ang kontraktor 

sa Malampaya Gas Field.

• Mula sa P65 bilyong hindi binabayarang buwis ng Del Monte 
Corporation, napagpasyahan ng Bureau of Internal Revenue (BIR)  na ibaba 

ito sa P6 bilyong piso.

TRAIN, ang nagpahayag na naitala rito ang pinakamataas 
na tantos ng pa gtaas ng gastusin. Pumalo na ito ng 9.6% 
sa rehiyon kumpara sa pambansang abereyds na 6.4%. 
Nangangahulugan ito ng dagdag P1000 gastos para 
sa isang pamilyang gumagastos ng P10,000 sa loob ng 
isang buwan.  Tumaas ng 7.1% ang presyo ng pagkain. 
Kahiya-hiyang maging ang mga burukratang na nguna 
sa pagsulong ng TRAIN ay umaamin sa dulot nitong 
kaguluhan sa ekonomya. Walang mahusay na plano 
kung paano aapulahin ang krisis na ibayong pinalalala ng 
naturang batas. 

Ibayong Pagdausdos ng Kabuhayan

Habang patuloy na tumataas ang presyo, patuloy naman 
ang pagdausdos ng kabuhayan ng mamamayan. Nananatili 
pa ring mababa ang sahod ng mga manggagawa kapwa sa 
kalunsuran at kanayunan. Talamak ang kontraktwalisasyon 
at laganap ang kawalan ng trabaho. Naitala sa rehimeng 
ito ang rekord na pinakamalaking pagbagsak sa bilang 
ng trabaho sa loob ng nakalipas na 20 taon. Humigit-
kumulang 663,000 ang nawalan ng trabaho noong taong 
2017. Samantala, naipasa na sa Mababang Kapulungan ang 
TRABAHO. Ipinapanukala nito ang pagpapababa ng buwis 
ng mga dambuhalang negosyo.

 Ayon sa IBON, nitong Hunyo, umabot na sa 58% ang 
agwat ng aktwal na arawang sahod na P512 sa NCR sa dapat 
ay P1,1169 halaga ng arawang pangangailangan ng isang 
pamilyang anim-katao. Ito na ang pinakamataas na agwat 
sa loob ng tatlong dekada. Mas malaki pa ang agwat na ito 
sa lahat ng iba pang rehiyong mas mababa ang minimum 

na arawang sahod. Umani ng batikos ang pahayag ng 
NEDA na sapat na ang P10,000 upang makapam uhay nang 
disente ang isang lima-kataong pamilya sa loob ng isang 
buwan.

Sa rehiyong Bikol, pumapatak ng P290 ang arawang 
sahod. Pumapangatlo ang rehiyon sa may pinakamababang 
sahod sa bansa. Kung sa NCR hindi sasapat ang P512 
na sahod, paano pa sa Kabikulan na P290 lamang ang 
minimum na arawang sahod? Magkakaibang arawang 
sahod, ngunit pare-pareho ang presyo ng bilihin.  
Ipinagyayabang ng Regional Wage Board ng Bikol ang P20 
na dagdag sahod nitong Setyembre. Ngunit, sasapat ba ang 
P20 na limos na dagdag sa minimum na sahod sa harap ng 
pagtaas ng presyo ng mga bilihin?  Sa bilis at laki ng pagtaas 
ng presyo ng tinapay at pagliit ng pandesal pa lamang 
ay kulang pa ito.  Ang resulta, mas pinapasan ng masang 
Bikolano at ng iba pang mga rehiyon ang epekto ng TRAIN.

Mas masahol, madaragdagan na nga ang gastusin, 
mababawasan pa ang kita. Higit 15 milyon pamilyang 
walang regular na kita at walang trabaho ang hindi 
sasaklawin at hindi makikinabang sa pagbaba ng personal 
income tax. Ngunit maging sila ay mapahihirapan ng 
pagmahal ng mga bilihin at bayarin. Dahil mas mahal ang 
bilihin, mas lumiliit ang aktwal na kakayahang makabili ng 
kasalukuyang sahod ng 25-30%. Halimbawa tatlong kilong 
bigas ang kayang bilhin ng P100 noon, ngayon, kakayanin 
na lamang nitong makabili ng hindi na nga aabot sa 
dalawang kilo.

 Mas higit ang epekto ng TRAIN partikular sa maliliit 
na prodyuser at lalo pa ang mga magsasakang walang 
kagamitan sa produksyon. Hindi sila makasabay sa 
kakayahan ng mga dambuhalang korporasyong indahin 
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ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing 
kagamitan sa produksyon. Sa isang pag-
aaral ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, 
madaragdagan ng P1680 ang gastos sa 
produksyon bawat anihan sa bawat ektarya 
ng palayang gumagamit ng hand tractor at 
deepwell pump para sa irigasyon ngayong taon. 
Ayon naman sa PAMALAKAYA, madaragdagan ng 
P280 ang gastos sa diesel ng isang mangingisda 
sa isang buwan.

Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyong 
bunsod ng paggalaw ng merkado. Sa halip na 
suportahan ng gubyerno ang lokal na produksyon, 
mas pinaigting ng rehimeng US-Duterte ang pagsalig 
sa pag-angkat ng mga pangunahing konsumo ng 
bansa. Hindi makasasabay ang lokal na produksyon 
sa pagbaha ng mas murang dayuhang produktong 
agrikultural. Binibili naman ng mga lokal na komersyante sa 
napakamurang halaga ang mga produktong agrikultural ng 
mga maliliit na ma gsasaka para palakihin ang kanilang tubo. 
Sa Kabikulan, nakapako ang presyo ng mga pangunahing 
agrikultural na produkto ng masang Bikolnon tulad ng lukad 
(P18-20 kada kilo), palay (P17 kada kilo) at abaka (P52-58 
kada kilo).

Pagpapababa sa Buwis ng Pinakamayayamang 
Pamilya at mga Dambuhalang Monopolyo

Nagsisimula pa lang ang pagragasa ng unang pakete ng 
CTRP. Iginugulong na rin ng Kongreso ang pagsasabatas 
ng pangalawang bahagi nito - ang TRABAHO. Naglalayon 
naman itong higit pang ibaba ang binabayarang buwis 
ng mga dambuhalang negosyo at korporasyon upang 
hikayatin pa ang mga dayuhang pamumuhunan sa 
bansa. Sa kasalukuyang 30% buwis sa kita ng mga 
dambuhalang monopolyo, nagkakamal na sila ng 16% tubo. 
Nangangahulugan ito ng ilang libong bilyong kita taun-
taon. Ngunit sa ilalim ng TRABAHO, ibababa pa ito sa 25%. 
Pagdating ng 2029, tinatayang maibaba pa ito hanggang 
20%. Lalo pang lalaki ang bilyun-bilyong kitang nahuhuthot 
ng mga dambuhala at dayuhang kapitalista. Samantala, 
P227.43 lamang ang itinaas ng sahod sa loob ng dalawang 
dekada.

Sa katunayan, kulang pa nga ang kasalukuyang buwis 
na binabayaran ng mga korporasyon. Malaon nang 
pinalulusot ng kanilang sabwatan sa gubyerno at ng 
korupsyon ang pagtakas nila sa buwis na marapat nilang 
binabayaran. Dalawampung porsyento lamang ng netong 
kita ng 16 na pinakamalalaking korporasyon ang ilinalaan 
para sa pagbabayad ng buwis. Tinatabingan ng TRAIN ang 
kapalpakan ng gubyernong kulektahin at habulin ang 
buwis mula sa mayayamang pamilya at mga dambuhalang 
monopolyong korporasyon. Taun-taon, pumapalo sa P400 

hanggang 
P600 bilyong piso ang 
hindi nakukulektang buwis mula sa kanila. Sasapat sana 
ang halagang ito para mahusay na mapatupad ang mga 
panimulang hakbang sa paglulunsad ng tunay na reporma 
sa lupa at pambansang industriyalisasyon kung tapat na 
linilikom ng reaksyunaryong estado. 

Hindi pa nasapatan, lalamnin din ng panukala ang 
pagpapalawak ng mga ibinibigay na insentibo sa mga 
korporasyon. Ngayon pa lamang, P187 bilyong piso 
kada taon ang hindi sinisingil na buwis ng gubyerno sa 
mga dambuhalang korporasyon. Katunayan sa loob ng 
mahigit isang siglo, hindi pa rin masawata ang talamak na 
ismagling at teknikal ismagling ng lahat nang dumaraan 
sa Bureau of Customs sa kabila ng regular na pagpapalit ng 
direktor at mga upisyales nito. Ang malalaking negosyante 
sa real estate tulad ng mga Sy, Tan, Ayala, Consunji, Villar 
ay Gokongwei ay hindi maimbestigahan at makwenta 
ang karampatang buwis na dapat bayaran. Nito lamang, 
pinatagal ang kaso ng mahigit na P28B halagang buwis sa 
sigarilyong dapat bayaran ni Lucio Tan hanggang umabot 
na lamang sa pag-aregluhan at ngayon ay nakaamba pang 
saklawin ng amnestiya.

Malilibre ng TRAIN at TRABAHO ang pinakamayayamang 
pamilya mula sa pagbabayad ng humigit-kumulang P262 
bilyong buwis pagdating ng 2021. Ngunit saan kukunin 
ng gubyerno ang kakulangang ito para sa BBB? Wala nang 
iba kung hindi sa bulsa ng mahihirap. Samakatwid dahil sa 
TRAIN at sa mga susunod nitong pakete sa ilalim ng CTRP, 
60% ng pinakamahihirap na pamilya ang mababawasan 
ang kabuuang kita habang lolobo ng 40% ang naiuuwing 
kita ng pinakamayayamang pamilya sa bansa. 
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Pagpapalala sa Neoliberal na Patakarang 
Liberalisasyon, Pribatisasyon at Deregulasyon

Naghuhugas kamay ang gubyerno sa pagtaas ng presyo 
ng bilihin. Ipinagpipilitan nilang hindi salik ang TRAIN sa 
labis na pagsipa ng presyo ng petrolyo at sa halip itinuturo 
nilang dahilan ang paggalaw ng pandaigdigang merkado 
at ang mababang halaga ng piso. Sa pagkakaroon ng bisa 
ng TRAIN, lalong nalantad sa mamamayan ang kawalan 
ng pananagutan at tahasang pagtalikod ng gubyerno sa 
obligasyon nitong magpatupad ng mga mekanismong 
pipigil sa labis na pagsirit ng presyo at puprotekta sa 
kapakanan ng mamamayan. Ibayong lumawak ang papel 
ng pribadong sektor sa pagdidikta ng galaw ng ekonomya 
ng bansa. Dahil walang kontrol ang gubyerno, malayang 
namamaniobra ng mga pribadong empresa at malalaking 
prodyuser ang pagtaas at pagbaba ng mga presyo ng bilihin 
at yutilidad. 

Ginagamit ngayong sangkalan ng rehimen ang pagtaas 
ng mga presyo upang isulong ang todong liberalisasyon 
sa pag-import ng pagkain. Halimbawa, itinutulak ang higit 
pang pagbaba ng taripa o buwis sa pag-import ng mga 
pagkain. Ibinibigay ng TRAIN ang paborableng kundisyon 
para sa pagpasok ng higit pang dayuhang pamumuhunan 
at pagpapadulas ng mga anti-mamamayang programa 
ng rehimen. Nahihikayat ng maluwag na patakaran sa 
ekonomya ang pagpasok ng dayuhang pamumuhunan 
na higit bumabaog at bumabansot sa lokal at maliliit na 
industriya.

4. ANO ANG TRAIN?

Marapat lamang na idiskaril at patuloy na 
labanan ng sambayanan ang TRAIN at ang buong 
CTRP. Hindi kailanman solusyon sa kahirapan 
ng mamamayan ang pagpapasan sa kanila ng 
idinudulot na pagtaas ng mga presyo ng bilihin, 
bayarin at iba pang serbisyong panlipunan 
bunga ng mapanlatay na sistemang pagbubuwis. 
Katulad din ng mga patakarang liberalisasyon, 
pribatisasyon at deregulasyon, malinaw na higit pa 
itong nagsasadlak sa kasalatan ng mamamayan at 
naglulublob sa ekonomya ng bansa sa kumunoy ng 
deindustrialisasyon at atrasadong agrikultura. Lalo 
lamang pinapalala ng mga maka-imperyalistang 
batas tulad ng TRAIN ang pagkalugmok ng 
mamamayang Pilipino sa pamalagiang krisis ng 
lipunan. Malawak na ang diskuntento at patuloy 
na nag-aalab ang galit ng mamamayan bunsod 
ng lumalalang krisis sa ekonomya. Sisingilin 
ng nagkakaisang hanay ng mamamayan ang 
rehimeng higit pa sa buwis ang inutang. Sa harap 
ng sukdulang kainutilan ng gubyerno, walang 

ibang sasandigan ang mamamayan kundi ang sariling lakas. 
Dapat ibayong patambulin ng mga demokratiko 

at progresibong grupo ang panawagang ibasura ang 
TRAIN Law at pigilan ang pagpasa ng mga susunod 
na pakete ng CTRP. Maglunsad ng mga kampanyang 
propaganda-ahitasyon-edukasyon na naglilinaw sa anti-
mamamayang katangian ng CTRP. Ikawing ito sa paglilinaw 
at pagpapatampok sa pangkabuuhang maka-neoliberal 
na mga patakaran ng rehimeng US-Duterte. Bumuo ng 
malalawak na alyansa ng mga propesyunal, empleyado sa 
pribado at gubyerno, taong-simb ahan, maliit na negosyante, 
manggagawa, magsasaka, mangingisda at iba pang 
sektor na apektado ng pananalasa ng TRAIN. Maglunsad 
ng malalawakang kilos-protesta at piket bitbit ang 
panawagang ibasura ang TRAIN Law at ang pagtatakwil sa 
mga patakarang neoliberal ng rehimen. 

Sa gitna ng pananalasa ng TRAIN, dapat lalong 
paghusayin ng rebolusyonaryong kilusan ang pagsusulong 
ng mga hakbang upang mapatupad ang nilalaman 
ng rebolusyunaryong reporma sa lupa at isulong sa 
papaunlad na antas sa mga eryang pinapalawakan at 
kinokonsolida. Kinakailangan ang masinsing pagpaplano 
ng masa at kasama sa pagtataguyod ng nakasasapat-
sa-sarili at sustenableng ekonomya sa pamamagitan ng 
mahusay na pagpapagana ng mga ganap na samahang 
masa at bawat antas ng komiteng rebolusyonaryo. Tunay 
lamang na maitataguyod ang mga demokratikong interes 
ng mamamayan sa pagpapagana ng mga komiteng 
rebolusyonaryong binhi ng demokratikong gubyernong 
bayan.

 Malaki ang kaibahan ng demokratikong gubyernong 
bayang itinataguyod ng rebolusyonaryong kilusan sa bulok 



9 Espesyal na IsyuEspesyal na Isyu III

at papet na estado. 
Bahagi ng programa 
ng rebolusyunaryong 
kilusan ang 
progresibong 
pagbubuwis kung saan 
itinatakda ang buwis 
ayon sa uri. Mababa ang 
binabayaran ng mga 
maralitang magsasaka 
kumpara sa may amang 
magsasaka. Maaari 
itong nasa porma ng 
produkto o materyal. 
Yaong mga dambuhalang 
dayuhang empresa at 
mapaminsalang mga 
negosyo sa kabuhayan at 
kalusugan ng mamamayan 
at mapangwasak sa kalikasan 
tulad ng dayuhang pagmimina, 
multinasyunal na korporasyon 
at special economic zones ay 
hindi pinahihintulutan sa mga 
eryang saklaw.

 
Kahirapan, kagutuman at 

kawalan ng katarungang 
panlipunan ang nagtutulak sa 
mamamayan para patuloy na 
ilunsad ang demokratikong 
rebolusyong bayang 
nagtataguyod sa kanilang 
interes. Habang 
tumitindi ang krisis, 
higit ding tumitindi 
ng pasismo at 
karahasan ng 
estado at ang 
mga aral na 
ito ng ang 
nagtutulak sa 
kanilang lumaban upang palitan ang sistemang panglipunan at magpundar ng isang panibagong gubyernong tunay na 
naglilingkod sa kanila at kanila ring pamumunuan. Walang ibang idinulot ang mga imperyalistang neoliberal na patakarang 
tulad ng TRAIN kundi ang ibayo pang pagpanday ng kapasyahan at kapahangasan ng mamamayang Pilipinong isulong 
ang digmang bayan hanggang sa ganap na tagumpay.
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1. Personal Income Tax – Buwis na ipinapataw sa mga 
indibidwal batay sa kanilang kita, sahod o sweldo.

2. Value Added Tax (VAT)  - Patong na buwis sa pag-
konsumo ng isang produkto at/o serbisyo. Anumang 
transaksyon, produkto o serbisyo, ang isang konsyumer 
ay nagbabayad ng istandard na 12% VAT.

3. Excise Tax - Patong na buwis sa produkto o materyal.

4. Inflation Rate - Antas ng pagtaas ng presyo ng bilihin 
sa isang takdang panahon.

5. Liberalisasyon – Imperyalistang patakaran ng 
pagl uluwag ng reaksyunaryong gubyerno para 
makap asok at makalabas sa bansa ang mga dayuhang 
pamumuhunan at produkto. 

6. Pribatisasyon – Pagbitaw sa kontrol o pagbebenta ng 
gubyerno sa mga pampublikong pag-aari o kagaya ng 
pampublikong yutilidad (kuryente, tubig, kalsada, at iba 
pa), serbisyong panlipunan, proyektong 
pangimprastraktura. Sa esensya, pagbitaw ito ng 
gubyerno sa serbisyong panlipunan para lamang pag-
kakitaan ng mga malalaking negosyante at dayuhang 
namumuhunan.

7. Deregulasyon - Pagbitiw ng gubyerno sa mga 
reg ulasyon at pagkontrol sa presyo ng mga produkto 
at serbisyo. Binibigyang daan nito ang arbitraryong 
pagdidikta ng mga dayuhang namumuhan sa presyo ng 
kanilang produkto o serbisyo. 

8. Neoliberalismo – Pagpapalawak ng papel ng 
day uhang monopolyo sa pagkontrol ng ekonomya ng 
bansa. Kinak atangian ito ng imperyalistang kulumpon 
ng mga patakaran para sa liberalisyon, pribatisasyon, 
dereg ulasyon at laluna ng denasyunalisasyon ng 
ekon omya ng bansa.

9. Imperyalismo – Huli at pinakabulok na yugto ng kapitalismo 
kung saan napakataas na ang antas ng konsentrasyon ng 
produksyon at kapital sa mga monopolyo na mapagpasyang 
kumokontrol sa ekonomya ng lipunan. Ang mga pinakama-
la laking kapangyarihang imperyalista ay mayroon nang mga 
teritoryal na paghahati-hati sa daigdig. Ang pagbagsak nito 
ay ang bisperas ng sosyalismo.

10. Resikada – Halagang kinakaltas sa pagbebenta ng kopras. 
Sa pagtimbang ng kopras, arbitrayong ibinabawas na ng 
komprador ang ilang porsyento batay sa moisture content o 
halumigmig ng kopras. 

11. Pyudalismo - Sistema ng produksyon na ang pangunahing 
pwersa sa produksyon ay mga magsasaka at ang lupang 
binubungkal nila. Nakakonsentra sa mga panginoong may lupa 
ang pagmamayari ng mga lupang mabubungkal. Sa sistemang 
pyudal, ipinabubungkal sa masang magsasaka ang malalawak 
na lupaing pag-aari ng mga panginoong maylupa. Pinagba-
bayad ng mga panginoong may-lupa ang mga magsasaka ng 
napakataas na upa sa lupa.

12. Pambansang Industriyalisasyon – Pagtatayo ng mga 
saligang industriyang nakakasapat-sa-sarili para sa batayang 
pangangailangan ng bansa. 

13. Tunay na Reporma sa Lupa – Rebolusyonaryong 
pr ogramang nakatuon sa pagwakas sa monopolyo sa lupa 
ng naghaharing uri at kaakibat na pyudal at malapyudal 
na pagsasamantala sa magsasaka. Libreng ipamamahagi 
sa magsasaka ang lupa ng mga dayuhang imperyalista, 
mala la king burgesya kumprador at panginoong maylupa 
matapos kumpiskahin at inasyunalisa ito.

14. Oligarkiya – Pagkontrol sa ekonomya at pulitika ng iilang 
makapangyarihang entidad para sa kanilang sariling interes.


















