
 
          SI JOSE MARIA SISON TUNGKOL SA MODA NG PRODUKSYON 
 
                       ni Julieta de Lima-Sison 
                              Hulyo 1983 
 
 
    Nang ako'y pansamantalang makalaya mula sa detensyon noong Marso  
30, 1982, maraming kaibigan at kakilala sa akademya ang nagtanong sa  
akin hinggil sa pagtingin ng aking asawa sa maraming usaping  
pinagdedebatehan nila kaugnay ng dominanteng katangian ng moda ng  
produksyon sa Pilipinas. 
 
    Mailalahad ang pangunahing isyung inihapag sa sumusunod:  
"Nakapagpatupad ba ang rehimeng US-Marcos ng isang patakaran ng  
industriyalisasyon at sa gayo'y napalitan ang atrasado at malapyudal  
na katangian ng ekonomya?" 
 
    Iniharap ko ito at iba pang mga kaugnay na katanungan sa aking  
asawa.  Nagkaroon kami ng mahahabang talakayan sa mga lingguhang dalaw  
ko sa kanya.  Binigyan ko rin siya ng mga pinakahuling datos  
pang-ekonomya gayundin ng mga pagsusuri at artikulong nagmula sa iba't  
ibang pananaw. 
 
    Tinandaan ko ang kanyang mga kasagutan at agad isinulat pagdating  
sa bahay.  Binigyan niya ako ng puwang sa malayang pagsusulat, sa  
kundisyong magiging tapat ako sa kanyang mga ideya. 
 
    Dahil sa tagal ng panahon ng aming intelektwal na ugnayan at  
pagsasama sa pananaliksik (mula 1959), kumpiyansa kong isinulat ang  
artikulong ito na tanong at sagot. Ngunit dahil sa dami ng mga  
nakakahatak na obligasyon, tulad ng pag-asikaso sa pamilya, mga  
pampublikong pagtitipon para sa mga bilanggong pulitikal, natapos ko  
lamang ang pinal na burador noong Hulyo 1983. 
 
    Ang makinilyadong kopya ng pinal na burador ay naging  
papel-pantalakayan ng ilang kaibigan, na karamihan ay mga dalubhasang  
siyentista sa ekonomya at pulitika. Pagkaraan ay nagbigay sila ng mga  
komentaryo at mungkahi na amin pang higit na tinalakay ng aking asawa  
at isinaalang-alang sa pagsasa-pinal ng artikulo sa kanyang  
kasalukuyang anyo. 
 
    Ang artikulong ito ay isang pagsisikap na makagawa ng  
kumprehensibo at malalimang  pag-aaral sa moda ng produksyon ng bayan  
at makapagbigay-linaw sa kasalukuyang mapanirang krisis pang-ekonomya. 
 
 
_____________________ 
 
 
TANONG:   Maaari mo bang ilarawan ang mga pwersa sa produksyon sa  
Pilipinas?  Sa abot ng iyong makakaya, pakilahad ang antas ng  
pag-unlad ng mga kagamitan sa produksyon at ng masa ng mga aktwal na  
produktor. 
 
SAGOT:    Ang mga pwersa sa produksyon sa Pilipinas sa kalakhan at sa  
esensya ay agraryo pa at di-industriyal.  Ang mga ito ay atrasado o  



nananatiling di-maunlad. 
 
          Sa kabuuan, ang mga kagamitan sa produksyon ay walang  
gulugod na mga industriyang lumilikha ng mga kalakal na pangkapital.   
Walang mga batayan at mabigat na industriya, walang mga industriya sa  
kasangkapang pangmakina, walang mga industriya sa inhinyeriya na  
lampas sa mababaw o bahagyang pagpoproseso ng mga sangkap na sa  
saligan ay dati nang prinoseso sa labas ng bayan. Ayon sa ekonomistang  
si Alejandro Lichauco, ultimo mga kasangkapang de-mano ay iniimport  
nang hanggang 85% sa kabuuan.  Ang nalalabi pa nating kasangkapang  
de-mano ay yari sa loob ng bayan mula sa mga imported na metal.  Ang  
anumang modernong kasangkapang pang-industriya ng bayan ay imported at  
binayaran mula sa kita sa pagluluwas ng mga hilaw na materyal  
(agrikultural sa kalakhan: asukal, niyog, troso, at iba pa) at mula sa  
papalaking halaga ng dayuhang utang. 
 
          Nagtagumpay ang mga imperyalistang US at kanilang mga  
ahenteng malaking kumprador na mapigilan ang bayan na magkaroon ng mga  
tipo ng kasangkapan na makakapag-industriyalisa dito sa paraang  
malaliman at kumprehensibo.  Pinahintulutan lamang nila ang ilang  
magaang na manupaktura na labis na umaasa sa mga imported na  
kasangkapan, mga produktong bahaging-yari na at mga hilaw na  
materyales.  Nakapanlulumo ang ganitong kalagayan sapagkat taglay  
natin ang kumprehensibo at saganang likas na yaman na makapagsisilbing  
pundasyon sa pagpapaunlad ng mga industriyang mabigat at saligan. 
 
          Sa ilalim ng kasalukuyang rehimen, kahit ang magaan na  
pagmamanupaktura para sa lokal na pamilihan ay bumagsak na.  Ang mga  
industriyang tinaguriang panghalili-sa-import ng dekada singkwenta at  
sisenta ay pinapalitan ng tuwirang importasyon ng mga yaring produkto.   
Ang palamuti sa ganitong iskema ay ang pagtataguyod ng mga  
industriyang tinatawag na nakatuon-sa-eksport na sa katunayan ay  
imbwelto lamang sa kaunting pagpoproseso at pag-iimpake para mapasok  
ang lokal na pamilihan, maka-iwas sa pagbabayad ng taripa at muling  
pag-eksport. 
 
          Walang nangyari sa pangako ni Marcos noong 1979 na magtayo  
ng labing-isang mayor na proyektong industriyal.  Sapol sa simula,  
malinaw na ang mga proyektong ito ay pabalat-bunga lamang sa  
industriyalisasyon, at kahit gayon lang ay mahigpit pang tinutulan ng  
mismong mga dayuhang monopolyong interes na nais engganyuhin ni Marcos  
na mamuhunan sa mga nasabing proyekto.  Makalipas ang apat na taon,  
ang tanging resulta ay isang sobrang mahal na copper smelter (panlusaw  
ng tanso) na kaya lamang magproseso ng 30% ng kabuuang produksyon ng  
krudong metal sa bansa.  Nasa ilalim ito ng kontrol at pagmamanipula  
ng mga interes ng Japan na may mga sariling pag-aaring copper smelter  
sa Japan na kanilang pinangangalagaan. 
 
          Sa kabila ng islogan nitong "kaunlarang pang-ekonomya",  
hindi pinaunlad ng pasistang diktadura ang malawakang pagpoproseso ng  
mga hilaw na materyal na matagal nang produktong panluwas ng  
Pilipinas.  Ang bulto ng mga produktong panluwas ng Pilipinas ay  
nananatiling hilaw na asukal, kopra, langis ng niyog, troso, mga  
krudong metal at konsentradong metal at iba pa.  Halos kabuuan ng  
aktwal na kita sa eksport ay galing sa mga produktong primarya kung  
saan 80% sa pinakamababa ang nagmumula sa mga produktong agrikultural. 
 



          Ayon sa pahayag ng mga teknokrata ng gubyerno, malaki ang  
ating kinikita mula sa reeksport ng mga kasuotan, electronics at mga  
kahalintulad.  Hindi ito totoo.  Malaki ang nawawala sa atin sa  
diumano'y manupakturang pang-eksport dahil sa kamahalan ng angkat na  
kasangkapan at "hilaw" na materyal, pag-iwas sa taripa,  
transfer-pricing , pagluluwas ng tubo, paglalabas ng kapital,  
pagseserbisyo sa utang, pagbabayad ng mga royalty at pagtatayo ng mga  
imprastruktura at ispesyal na pasilidad para dito. 
 
          Ang lupaing agrikultural na may lawak na 12 milyong ektarya  
noong 1980 ay nananatiling  pangunahing kagamitan sa produksyon sa  
bayan.  Nililikha nito ang mga pangunahing pagkain ng bayan at ilang  
bahagi ng hilaw na materyal para sa gamit ng lokal na magaang na  
manupaktura at mga produktong yaring-kamay; at ang malaking bulto ng  
sobrang produkto para sa eksport. 
 
          Sa mga lupang natatamnan ng mga pananim na pagkain  
(pangunahing palay at mais) na bumubuo sa 64.6% ng kabuuang lupang  
agrikultural ay katiting lamang ang paggamit ng modernong teknolohiya  
(pangunahing imported) na lampas sa sariling pagtatrabaho ng  
magsasaka, mga kagamitang de-mano, araro at mga hayop na pantrabaho sa  
bukid;  at sa mga niyugan na bumubuo sa 25.8% nito. Iilang daang  
libong ektarya lamang ang naabot ng promosyon ng mamahaling  
pangangailangang pambukid (mga kemikal, kasangkapan at pasilidad sa  
patubig) noong dekada sitenta. 
 
          Kahit sa mga tubuhan, sagingan, pinyahan at iba pang bagong  
pang-eksport na pananim, na bumubuo sa di hihigit sa 7% ng kabuuang  
lupang agrikultural at kung saan may relatibong malaking paggamit ng  
mga traktora at kemikal, ang pagsalig sa simpleng lakas ng bisig at  
mga tradisyunal na kagamitang pansaka ang nananatiling malaganap.  Ang  
mga tubuhan na bumubuo lamang ng 3.5% ng kabuuang lupang agrikultural  
ay patuloy na nililinang pangunahin ng mga magsasaka at manggagawang  
bukid na gumagamit ng mga kagamitang de-mano at di ng mga manggagawang  
nagpapatakbo ng mga harvester combines at iba pang makinaryang  
pambukid. 
 
          Di hihigit sa 4% (480,000 ektarya) ng kabuuang lupang  
agrikultural ang trinatrabaho ng mga traktora.  Bihira pa ang mga  
harvester combines at maaari pang maging mitsa ng kaguluhang  
panlipunan dahil sa dami ng murang lakas paggawa sa agrikultura na  
walang mapuntahan.  Hangang sa taong ito (1983), kakarampot na bilang  
lamang ng panginoong maylupa sa ilang libong ektaryang bukid ang  
gumagamit na ng harvester combines.  Sa dekadang ito, ang mabilis na  
pagmahal ng mga imported na sangkap sa produksyon at pagbagsak ng  
presyo ng mga ineeksport na produktong agrikultural ay nakapipigil sa  
paggamit ng modernong teknolohiya kahit ng mga panginoong maylupa sa  
pananim na pang-eksport. 
 
          Ang kalipunan ng mga aktwal na produktor.  Ayon sa  
istadistika ng NEDA, noong 1979, bumibilang daw sa 9 milyon ang mga  
magsasaka at mga manggagawang bukid na bumubuo sa 50% ng mga may  
trabaho; may 2.5 milyong mga manggagawang industriyal, 14%; at may 6  
milyong mga manggagawa sa serbisyo, 34%.  Ipagpalagay nating tumpak  
ang mga numerong ito at muli nating suriin.  Gayunman, pansinin na  
agad na ang taong 1979 ay higit na mabuting taon para sa empleyo sa  
labas ng agrikultura kaysa alinmang sumunod na taon sa dekada otsenta. 



 
          Sa mga tuwirang tagalikha ng produkto, ang mga magsasaka at  
manggagawang bukid ay bumubuo sa 78% at ang mga manggagawang  
industriyal ay 22%.  May 4 na magsasaka at manggagawang bukid sa bawat  
manggagawang industriyal.  Kung ang kategorya ng mga nasa serbisyo ay  
paghihiwa-hiwalayin, makikitang ang malaking mayorya ay tuwirang  
kaugnay at kagyat na iniapaw ng agrikultura at mga magsasaka. Kahit sa  
konstruksyon, pagmimina at "pagmanupaktura" sa probinsya, marami sa  
di-regular na manggagawa ay mga magsasakang sumasaydlayn. 
 
          Karamihan ng mga magsasaka (maralita at gitnang magsasaka)  
ay lumalahok sa sumusunod na dagdag na pinagkakakitaan:  gawaing bukid  
para sa iba, pangingisda, panggugubat at pagpaparami ng hayop,  
pagyayaring-kamay, konstruksyon o pagkakarpintero, paghahakot at  
maliitang pagtitinda.  Ang pagtatrabaho sa bukid ng iba ang  
pangunahing dagdag na pinagkakakitaan at pangunahing pinagbabalingan  
ng sobrang lakas paggawa sa kanayunan. 
 
          Maliit rin ang bilang ng mga maggagawang industriyal (nasa  
manupaktura, pagmimina at pagtitibag ng bato, konstruksyon at  
palingkurang-bayan.  Pitumpu't apat na porsyento ng mga manggagawang  
industriyal ang nasa tinatawag nilang manupaktura at 70% sa kanila ay  
nagtatrabaho sa maliliit na pagawaan para sa pagkukumpuni at  
pabrikasyon, na nag-eempleyo ng mababa sa 10 manggagawa at sa gayo'y  
hindi talaga makakategoryang mga empresa sa manupaktura. 
 
          Minorya lamang sa mga tinatawag na manggagawa sa serbisyo  
(nasa transportasyon, komunikasyon, pag-iimbak, pangangalakal,  
pagbabangko at iba pang mga serbisyo kasama ang sa gubyerno, aliwan,  
at iba pa), na posibleng di lalampas sa 30%, - ay mga regular na  
sahurang maggagawa.  Sa pangunahin, ang mga regular na sahurang  
mangggagawang ito ay empleyado ng gubyerno (may 1 milyong empleyadong  
sibilyan at militar) at ng mga empresang multinasyunal, malaking  
kumprador at panggitnang burgesya.  Sa katunayan, karamihan sa mga  
sinasabing manggagawa sa serbisyo ay kulang sa trabaho o walang  
regular na trabaho o kaya nama'y wala talagang trabaho ngunit maling  
inilalarawan ng mga estadistika ng NEDA bilang regular na  
nagtatrabaho.  Karamihan ay mga maglalako, salesmen at salesladies,  
porter (tagabuhat), tagabungkal ng basura (scavengers), prostitutes  
(puta) at mga kahalintulad na di tumatanggap ng regular na sahod. 
 
          Noong dekada '70, parehong bumaba ang proporsyon ng may  
empleyong manggagawang industriyal at agrikultural.  Ang 17.6% na may  
empleyong manggagawang industriyal noong 1970 ay bumaba sa 14% noong  
1979.  Ang 59% na may empleyong manggagawang agrikultural noong 1970  
ay bumaba sa 59% noong 1979.  Samantala, pinalalabas namang tumaas ang  
porsyento ng may empleyo sa sektor serbisyo mula 23.5% noong 1970  
tungong 34% noong 1979.  Hinigop diumano nito ang nabawas sa may  
empleyo sa industriya at agrikultura. 
 
          Mula dekada '80, mabilis na lumaki ang bilang ng walang  
hanapbuhay laluna sa mga sektor ng industriya at serbisyo.  Ang tantos  
ng walang hanapbuhay ay tumatakbo ngayon sa mahigit 50%, na sa  
pinakamenos ay 25% na mas mataas sa matagal nang kalakaran na 25%  
(iniulat ng Bell Mission Report hanggang sa Ranis Report), laluna kung  
ating ibibilang ang lahat ng kabataang may 10 taon pataas na wala sa  
iskwela at ang kababaihan.  Papalubha ang depresyon at kawalan ng  



hanapbuhay sa buong ekonomya. 
 
          May ilang nagsasabi na ang ekonomya ng Pilipinas ay  
industriyalisado na kaysa agraryo, sapagkat ipinakikita daw halimbawa  
ng 1979 estadistika sa GNP na 27.3% lamang ang bahagi ng agrikultura  
sa kabuuang produkto ng bansa (GNP) at nalampasan na ng industriya na  
nasa 33.1% at ng serbisyo na may 39.7%. 
 
          Mapanlinlang ang mga estadistikang ito.  Dapat nating  
isaalang-alang ang mataas na nilalamang imported ng mga produkto kapwa  
sa sektor ng industriya at serbisyo at ang oryentasyong pangkonsumo ng  
ganitong mga import, at ang kawalan ng kaunlarang industriyal. Ang  
kabuuang halagang likha (gross output value) ng sektor serbisyo ay  
pinalobo; ang sektor na ito rin ang sektor ng ekonomya na  
pinakapalaasa sa angkat gayong hindi ito lumilikha ng kalakal.   
Karaniwang napabababa rin ang kabuuang halagang likha (gross output  
value) ng sektor agrikultura sapagkat kalakhan ng produktong  
agrikultural ay nananatili sa mga magsasaka para sa kanilang konsumo  
at pangangailangan at di umaabot sa pamilihan. 
 
          Sa pagsisikap nilang imantini ang ilusyon ng kaunlarang  
industriyal, pirming pinalalaki ng mga teknokrata ng pasistang  
diktadura ang kabuuang GNP, pinasosobrahan ang kabuuang likha (gross  
output) kapwa ng sektor industriya at serbisyo.  Kahit ang IMF ay  
naiskandalo sa pamamayagpag ng NEDA ng 4.9% tantos na pag-unlad para  
sa 1982 at inutusan itong babaan ang numero sa isang antas na mas  
kapani-paniwala.  Sa kalaunan ay binabaan ang tantos sa 2.6%.  At  
kahit nga ito ay mahirap pa ring paniwalaan. 
 
          Ang GNP ng Pilipinas ay nakasalalay sa dayuhang salapi ng  
hanggang 40%.  Kung kayat ito ay umuurong kapag bumababa ang  
natatanggap mula mga pangunahing eksport, dayuhang pautang at iba pang  
dayuhang salapi.  Lumiit man o lumaki ang GNP, di pa rin industriyal  
ang nilalaman nito.  Sa kalakhan, sinasalamin nito ang papalaking  
gastusin sa imported na manupaktura, papaliit na kita mula sa  
pangunahing mga eksport at papabigat na pasaning utang. 
 
TANONG:   Pakilarawan ang relasyon sa produksyon.  Sa abot ng iyong  
makakaya, pakilahad ang mga sosyo-ekonomikong uri na itinatakda ng  
pagmamay-ari ng mga kagamitan sa produksyon, pusisyon sa organisasyon  
ng produksyon, at pamamaraan ng pag-angkin sa produkto. 
 
          Alin ang solong pinakadominanteng uri na nagdidikta ng  
buong relasyon sa produksyon? 
 
          Ipinapalagay ko na iyong magagamit para sa buong moda ng  
produksyon ang terminong iyong ginamit sa dokumento upang tukuyin ang  
katangian ng relasyon sa produksyon.  Ito ba'y pyudal, malapyudal,  
malakapitalista, nasa transisyon tungong kapitalismo o kapitalismo na?   
Pakipaliwanag bakit di mo ginagamit ang ibang mga termino maliban sa  
iyong pinili. 
 
SAGOT:    Sa ilalim ng paghahari ng imperyalismong US, ang uring  
malaking burgesyang kumprador ang naging solong pinakadominanteng uri  
sa Pilipinas.  Ito ang tagapamandila ng dominanteng malapyudal na  
relasyon sa produksyon.  Sa pakikipagsabwatan sa mga monopolyong  
dayuhan, nasa kontrol nito ang isang sistema ng kalakal na sa  



pangunahin at sa esensya ay mga hilaw na materyal na pang-eksport at  
mga imported na manupaktura; na siyang nagbibigay ng  
napakaestratehikong halaga sa paglikha ng hilaw na materyal upang  
i-eksport. 
 
          Pinalitan ng malaking burgesyang kumprador ang uring  
panginoong maylupa bilang Numero Unong mapagsamantalang uri sa  
Pilipinas ng ika-dalawampung siglo.  At ang nangingibabaw na relasyon  
sa produksyon ay di na matatawag na pyudal kahit ang pyudalismo ay  
nananatiling isang malawak at malaganap na katotohanan. Sa isang  
pakahulugan, maaari nating sabihing ito ay dominasyong dayuhan at  
pyudal.  Ngunit ginagamit natin ang terminong malapyudal upang  
ilarawan ang pangkalahatan at batayang katangian ng relasyon sa  
produksyon at upang pokusan ang estratehikong papel ng malaking  
burgesyang kumprador. 
 
          Hindi natin matatawag na kapitalista ang dominanteng  
relasyon sa produksyon sapagkat ang malaking burgesyang kumprador at  
hindi ang pambansang burgesyang industriyal ang nakapangingibabaw.  Sa  
katunayan, ang malapyudal na nangangalakal na malaking burgesya  
kakumbina ng imperyalismong US at pyudalismo ang sumasagka sa  
pag-unlad na kapitalistang industriyal sa ilalim ng pambansang  
burgesya. 
 
          Ngunit bakit ang terminong malapyudalismo ang pipiliin sa  
halip na malakapitalista o nasa transisyon tungong kapitalismo?  
Idinidiin ng terminong malapyudal ang katotohanan na kung ang lokal na  
sistema ng produksyon ang pag-uusapan, sa kasaysayan at sa  
kasalukuyan, mas dikit sa pyudalismo ang malaking burgesyang kumprador  
kaysa sa kaunlarang kapitalistang industriyal, na patuloy na  
nasasagkaan hanggang ang ekonomya ay nakatali sa imperyalismong US at  
nananatiling nasa saklaw ng impluwensya ng pandaigdigang sistemang  
kapitalista. 
 
          Ang malapyudalismo ay maaaring gamitin sa dalawang  
pakahulugan: (1)  upang sumahin ang ekonomya na nakagapos sa dalawang  
naaagnas na mga pwersa - imperyalismo at pyudalismo; at (2)  upang  
tukuyin ang pangingibabaw ng malaking burgesyang kumprador at ang tipo  
ng produksyong kanyang isinusulong (pangunahing produksyon ng hilaw na  
materyal na pang-eksport). 
 
          Ang mga terminong tulad ng "malakapitalista" o "nasa  
transisyon tungong kapitalismo" ay nagtatakip sa pananatili ng  
pyudalismo at sa namumunong pusisyon ng malapyudalismo, gayundin sa  
batayang mga tungkuling antiimperyalista at antipyudal ng pambansa-  
demokratikong rebolusyon sa panahon ng modernong imperyalismo at  
proletaryong rebolusyon.  Ang Pilipinas ay walang-wala sa landas ng  
pagiging ganap na kapitalista.  Hindi dapat lumikha ng maling  
impresyon kaugnay nito.  Iginagapos ng imperyalismong US at ng  
malaking burgesyang kumprador at uring panginoong maylupa ang  
pambansang burgesya - na mapapalaya lamang kasabay ng batayang masa ng  
sambayanan. 
 
          Mas mataman pa nating suriin ang malaking burgesyang  
kumprador.  Ito ang prinsipal na ahente sa pangangalakal at pinansya  
ng US at iba pang mga transnasyunal na korporasyon.  Sa hanay ng mga  
lokal na nagsasamantalang uri, ito ang nag-aari at nagkokontrol sa  



pinakamalalaki at pinakamahahalagang mga pasilidad sa pangangalakal,  
pinansya at iba pang mga pasilidad sa tinatawag na sektor serbisyo na  
hindi mga tuwirang subsidyaryo ng mga dayuhang korporasyon.  Ayon sa  
isang pag-aaral na ginawa ni Doherty, may 60 pamilyang malaking  
kumprador na kumokontrol sa mayorya ng malalaking bangko at mga  
tinatawag na "investments houses".  Lahat ng mga ito sa esensya ay mga  
bangko sa pangangalakal. 
 
          Sa pamamagitan ng mga transaksyong import-eksport at mga  
operasyon sa pagpapautang, nagkakamal ng yaman ang malaking burgesyang  
kumprador sa anyo ng tubo at interes na komersyal, at hinihigop  
patungo sa sarili ang pinakamataas na konsentrasyon ng kapital mula sa  
sobrang produkto ng bansa.  Kasama ang mga kumpanyang multinasyunal,  
pinakamataas ang sahod na ibinibigay ng mga kumpanyang malaking  
kumprador sa kanilang mga naka-upisinang mga empleyado.  Ngunit  
napakataas ng kanilang tubo at pinakamatindi sa katunayan ang tantos  
ng pagsasamantala.  Ang kanilang tubo ay nagmumula di lamang sa  
produktibidad ng mga empleyado kundi sa kabuuang sistema sa produksyon  
at distribusyon sa bansa. 
 
          Ang mga operasyong import-eksport ng malaking burgesyang  
kumprador, kabilang ang pagbebenta ng mga imported na sangkap sa  
produksyon sa mga maliliit na negosyante, ay malapyudal sa halip na  
kapitalista: ito ay isang operasyong komersyal sa halip na  
industriyal. 
 
          Mahigpit na magkaalyado ang uring malaking burgesyang  
kumprador at uring panginoong maylupa.  Maraming malalaking kumprador  
ang malalaking panginoong maylupa rin.  Sa gayon, nararapat lamang  
kung salitan silang tawaging uring malalaking kumprador-panginoong  
maylupa. Ang uring ito ay nag-aari ng malalaking plantasyon.  Ang mga  
ito kung tutuusin ang pangunahing pinagkukunan ng hilaw na materyal na  
pang-eksport.  Tinitiyak ng malalaking kumprador ang kanilang  
maasahang base ng suplay at mapagkukunan ng dayuhang salapi.   
Responsable sila sa malapyudal na praktis sa pag-eempleyo ng mga  
manggagawang bukid sa sahod na pang-piyon, sa mga plantasyong tubuhan  
at niyugan.  Ngunit mayroon din silang mga lupain kung saan  
nagsasamantala sila ng malaking bilang ng mga kasama sa pamamagitan ng  
pangongolekta ng upa sa lupa. 
 
          Syempre, may malaking interes ang malalaking kumprador sa  
mga asukarera at gilingan ng niyog at sa iba pang mayor na  
pinagkukunan ng eksport tulad ng pagmimina at pagtotroso.  May ilang  
pag-aari rin silang mga empresa sa magaang na manupaktura na siyang  
pinakamalalaki at pinakamalakas tumubo.  Ngunit tapat na tapat sa  
katangian nila ang pagsunod sa mga monopolyong dayuhan sa pagtutol sa  
pambansang industriyalisasyon at pagpapa-unlad ng balansyadong  
ekonomya. 
 
          Kapag may malakas, popular at pambansang-burges na  
kahilingan sa pambansang industrialisasyon saka lamang mabigat ang  
loob na pumapayag sila sa pagtatayo ng dagdag na mga industriya sa  
magaang na manupaktura na umaasa sa import. At kinokontrol nila ang  
mga kasangkapang imported at mga pinakamalalakas na tumubong empresa.   
Kahit ang sektor sa industriya ng ekonomya ay binibigyan nila ng  
malapyudal na katangian sa pamamagitan ng pagsagka sa pagtatatag ng  
batayan at mabigat na mga industriya sa isang paraang kumprehensibo. 



 
          Bunga ng kanilang bentaheng pusisyon, nakapagbibigay sila ng  
mas mataas na sahod sa kanilang mga manggagawa kumpara sa pambansang  
burgesya.  Ngunit, higit na mataas ang tantos ng pagsasamantala sa  
kanilang mga kumpanya dahil napakataas ng tubo kumpara sa mga sahod.   
Pero kung ikukumpara sa mga manggagawa sa mga bayang kapitalista,  
higit na mas mababa ang sahod ng kanilang mga manggagawa.  Ang  
nakapaligid na pagkaatrasadong pyudal ay nagluluwal ng malaking hukbo  
ng reserbang lakas paggawa, na siyang pinagkukunan ng murang  
lakas-paggawa ng malalaking kumpanyang kumprador. 
 
          Higit sa alinmang mapagsamantalang uri, kinokontrol at  
ginagamit ng malalaking kumprador ang estado bilang balon ng  
piebilehiyo sa ekonomya at bilang malaking kliyente.  Ginagamit din ng  
mga matataas na upisyal ng gubyerno ang kanilang pusisyon upang  
makabahagi sa operasyon ng mga malalaking kumprador.  Sa esensya, ang  
mga malalaking burukrata kapitalistang ito ay mga malalaking  
kumprador.  Sa ilalim ng proteksyon ng pasistang estado,  
minomonopolisa nila ang mga malalaking kontrata at mabilis na  
nag-iipon ng lupa.  Ngunit nananatili sila sa hangganan ng uring  
malaking kumprador at ng sistemang malapyudal. 
 
          Wastong konsentrahan ng atake ang mga multinasyunal na  
kumpanya ng US ngunit maling kaligtaan ang mga malalaking kumprador,  
laluna ang mga pasistang kumprador.  Ang karamihan ng mga transaksyong  
import at eksport ay dumadaan sa kamay ng malalaking kumprador. Kahit  
ang Westinghouse ay dumaan kina Disini at Marcos para makapagbenta ng  
plantang nukleyar sa gubyernong Pilipino.  Karaniwang kalakaran ng mga  
empresang multinasyunal ng US na gumamit ng mga lokal na empresa ng  
malalaking kumprador.  Ang mga Pilipinong eksporter at importer,  
anuman ang laki, ay gumagamit ng mga bangko ng malalaking kumprador. 
 
          Ang uring panginoong maylupa ay nananatiling dominanteng uri  
sa kanayunan ng Pilipinas.  Ito ang tagapamandila ng nagpapatuloy na  
pyudal na relasyon sa produksyon.  Sa pinakalantad na paraan, nag-aari  
ito ng mga malalawak na lupain at nangongolekta ng upa sa lupa mula sa  
malawak na masa ng kasama sa mga takdang parsela ng sakahan.  Para  
mapalaki ang sobrang produktong napipiga, gumagamit ito ng ibang mga  
paraan ng pagsasamantala, tulad ng pag-upa ng mga manggagawang bukid,  
usura, mga operasyong komersyante, pagpapaupa ng mga kasangkapang  
pansaka at hayop na pantrabaho sa bukid at mga kahalintulad na  
maaaring tawaging mga malapyudal na anyo ng pagsasamantala. 
 
          Saklaw ng pagsasamantalang panginoong maylupa di lamang ang  
mga kasama, kundi pati na ang mga maralita, panggitnang may sariling  
sinasakang lupa at mga manggagawang bukid.  Sa gayon, ang  
kontradiksyong pang-ekonomya ay di lamang sa pagitan ng panginoong  
maylupa at mga kasama, ngunit sa pagitan din ng panginoong maylupa  
(kapwa luma at bagong tipo) sa isang panig at mga magsasaka (ibig  
sabihin, maralita at panggitna) at mga manggagawang bukid sa kabilang  
panig.  Ang malapyudal na paraan ng pagsasamantala ay nagmumula at  
nagdaragdag sa pyudal na pag-aari at paraan ng pagsasamantala.  May  
paikot na relasyon sa pagitan ng pyudal at malapyudal, sa kawalan ng  
kapitalista o sosyalistang kaunlarang industriyal.  Higit na marami  
ang bilang ng mga lumang-tipong panginoong maylupa na nangongolekta ng  
upa mula mga kasama at mas maraming pag-aaring lupa kaysa sa  
bagong-tipong panginoong maylupa na umuupa ng mga manggagawang bukid.   



Ang pyudalismo ay isang di-maitatatwang katotohanan kahit  
konserbatibong ilagay pa natin sa 40% lamang ng lahat ng sakahan sa  
Pilipinas ang may kasama. 
 
          Sa kawalan ng tunay na reporma sa lupa, labas sa  
kasalukuyang kampanya ng rebolusyonaryong kilusan sa pagpapababa sa  
upa at usura, sadyang hindi kapani-paniwala ang mga pahayag na bumaba  
ang porsyento ng pakikisama mula 39% ng lahat ng sakahan noong 1960  
tungong 29% noong 1971.  Walang anumang naging kaunlaran na  
makapagbabawas sa tinatayang 52% noong 1964.  Dapat ay mas mataas pa  
ito ngayon dahil ang ilang palamuting pagbebenta ng lupa sa mga kasama  
sapul noon ay nalampasan na ng akumulasyon ng lupa ng mga panginoong  
maylupa, lalo na sa ilalim ng pasistang diktadura - sa kabila ng mga  
engrandeng pahayag sa reporma sa lupa.  Sa isang pag-aaral na ginawa  
ni Ernesto M. Valencia ipinakita niyang ang taya ng mga mananaliksik  
sa tantos ng pakikisama ay mula 40% ng lahat ng sakahan noong 1975  
(Aguirre) hanggang 90% sa batayan ng 14 na probinsiyang pinag-aralan  
noong 1972 (Fergusson). 
 
          Unang kinokolekta ng uring panginoong maylupa, kabilang ang  
lumang tipong-panginoong maylupa (hindi lahat ay malaking kumprador),  
ang pinakamalaking bulto ng sobrang produkto mula sa buong bayan.   
Ngunit dahil sa ang mga panginoong maylupa ay mahigpit na sumasalalay  
sa imported na manupaktura, sa kalaunan, malaking bahagi ng sobrang  
produkto ay napupunta sa malaking burgesyang kumprador at nagiging  
konsentradong anyo ng kapital para sa mga operasyong import-eksport.   
Dagdag pa, kinakaltas ng mga imperyalista ang bahagi nila sa sobrang  
produkto.  Sa padrong ito, ang mga panginoong maylupa ay napaiilalim  
sa malaking burgesya kumprador. 
 
         Ang ganitong mga malapyudal na elemento tulad ng mga bagong  
tipong panginoong maylupa, mayamang magsasaka (burgesya ng kanayunan),  
komersyante-usurero at ang mga nagpapaupa ng makinang pambukid ay  
itinatakda pa rin ng kalagayang pyudal sa kanayunan.  Kiling silang  
gamitin ang kanilang sobrang kita para makabili ng dagdag pang lupa at  
di sila tutol sa pagkakaroon ng mga kasama.  Masyadong limitado ang  
mga oportunidad sa pamumuhunan sa labas ng agrikultura.  Sa gayon,  
mahigit pa sa sapat na napapalitan ng mga bagong pamilyang panginoong  
maylupa ang mga lumang naaagnas na. 
 
          Karamihan ng mga bagong-tipong panginoong maylupa ay mga  
pyudal na tagapagmana ng lupa.  Malaking bilang din sa kanila ay mga  
mangangamkam ng lupa sa mga prontera laban sa mga mahihirap na setler.   
Ang simpleng pagmamay-ari ng lupa (kahit pinakamasamang klase ng lupa)  
ay nagbibigay karapatan sa absolutong upa sa lupa at pagkatapos lamang  
ng ganitong pyudal na pagsamamantala binibigyang kunsiderasyon ang  
diperensyal na upa sa lupa.  Walang panginoong maylupa na pumapayag  
gamitin ang kanyang lupa nang walang bayad na upa.  Ang pagpiga ng  
absolutong upa sa lupa ay isang pyudal na karapatan na nakabatay sa  
monopolyo sa lupa ng panginoong maylupa. 
 
          Walang gasinong pag-unlad ang mayamang magsasaka o burgesya  
ng kanayunan sa landas ng kaunlarang kapitalista. Nananatili silang  
mayamang magsasaka o kaya'y nagiging panginoong maylupa, upang palitan  
ang mga lumang pamilyang panginoong maylupa na naghiwa-hiwalay ang mga  
tagapagmana at/o nagbenta ng lupa. 
 



          Papalaki ang bilang ng manggagawang bukid dahil nilalampasan  
ng akumulasyon ng lupa ng panginoong maylupa ang ekspansyon ng lupang  
agrikultural, at dahil winawasak ng sitemang kalakal ang tradisyunal  
na sistema ng palitan ng paggawa at mutwal na pagtutulungan sa hanay  
ng magsasaka.  Nananatiling mga menor na salik ang kapitalismong  
agrikultural at mekanisasyon ng sakahan. Sa kabuuan, wala pa ang bansa  
sa antas ng kaunlaran kung saan mabilis at sunud-sunod na  
tinatransporma ng mga kapitalista sa sakahan ang mga magsasaka tungong  
manggagawang bukid at pagkatapos ay winawasak sila o di kaya ay  
pinaliliit ang papel sa pamamagitan ng mekanisasyon ng sakahan. 
 
          Karamihan ng manggagawang bukid ay maralitang magsasaka.  
Galing sila sa mga pamilyang maralitang kasama o may sariling lupang  
sinasaka na nagsisikap punuan ang kanilang kakapusan sa pamamagitan ng  
bagbebenta ng lakas paggawa.  Kadalasan, hinihingi ng mga umuupa ng  
mga manggagawang bukid na magdala sila ng sariling kagamitang de-mano.   
Gayunman, ang papalaking bilang ng manggagawang bukid ay  
nagkukumpitensya sa papaliit na bilang ng trabaho sa bukid at papaliit  
na kita, laluna nang bumagsak ang presyo ng mga pananim na  
pang-eksport at dahil sa sobrang taas ng halaga at risgo ng  
resetelment.  Mabilis na kinakamkam ng mga panginoong maylupa at mga  
dayuhang agro-korporasyon ang lupa ng mga maralitang setler sa mga  
prontera. 
 
          Sa pinakamenos ay may tatlong kategorya ng manggagawang  
bukid: 
 
          (1)  yaong mga nananatiling maralitang magsasaka at mababang  
          panggitnang magsasaka na nag-aari o nakikisama sa maliliit  
          na sakahan, may pag-aaring simpleng mga kasangkapang  
          pambukid ngunit nagbebenta ng bahagi ng kanilang lakas  
          paggawa bilang pana-panahong manggagawang bukid; 
 
          (2)  yaong mga nawalan ng lupa at kasangkapang pambukid at  
          lubos o pangunahing nagbebenta ng kanilang lakas paggawa; at 
 
          (3)  yaong mga nasa transisyon sa ganap na kawalang  
          hanapbuhay at pinakamasahol na anyo ng paghihikahos na sa  
          kalaunan ay maaaring lumikas sa mga kalunsuran upang  
          makahanap ng samu't saring mga trabaho. 
 
          Labis-labis na dumami ang ikatlong kategorya sa ilalim ng  
rehimeng US-Marcos.  Kaiba sa Europa ng ika-15 at ika-16 na siglo kung  
kailan ang yugtong manupaktura ng kapitalismo ay sumulong upang  
higupin ang sobrang paggawa at isalin ito sa sobrang halaga, ang  
manupaktura sa Pilipinas ay bumagsak pa nga mula dekada '70 at  
nabigong mabigyang lugar ang papalaking sobrang paggawa.  Tumutungo sa  
pagkahampaslupa at rebolusyon ang paglaki ng bilang ng mga walang-lupang  
manggagawang bukid kaysa sa ganap na kaunlarang kapitalista. 
 
          Kung ang Pilipinas ay nasa landas ng kaunlarang  
kapitalistang industriyal, ang pambansang burgesya ang magiging  
tagapamandila, ngunit ang katotohanan ay napaiilalim ito kapwa sa  
malaking burgesya kumprador at uring panginoong maylupa sa ekonomyang  
malapyudal; kalakhan ng sobrang produkto ay napapasakamay nitong  
dalawang uri. 
 



          Ngayon, ang mga panggitnang negosyante ay nasa ubod ng  
pambansang burgesya.  Nag-aari at nangangasiwa sila ng mga empresa sa  
magaang na manupaktura.  Ilan sa mga empresang ito ay nagpoproseso ng  
mga lokal na hilaw na materyal sa pangunahin at nagsisilbing matatag  
na base ng kanilang uri.  Ang ibang mga empresa ay umaasa sa mga  
imported na sangkap sa produksyon at higit na bulnerable sa mga  
hakbangin ng monopolyong dayuhan. 
 
          Sa iba't ibang antas, ang pambansang burgesya ay umaasa sa  
imported na kasangkapan, manupaktura at semi-manupaktura ng mga  
sangkap sa produksyon, gayundin sa hilaw na materyal, laluna  
panggatong.  Ang mga empresang tulad ng mga itinaguyod noong dekada  
'50 ay dumaranas ng matinding pag-atake bunga ng palsong iskemang  
pangkaunlaran na "nakatuon sa eksport na pag-unlad", pagluluwag sa  
import (pagbawas at pagtanggal ng taripa at iba pang restriksyon sa  
mga imported na manupaktura o semi-manupaktura), debalwasyon,  
matinding pagbubuwis at iba pang mga kahalintulad na patakaran na  
idinidikta ng mga monopolyong dayuhan at mga pasistang malaking  
kumprador. 
 
          Natural na sisikaping pangalagaan ng mga lokal na  
kapitalista ang mga produktong kanila nang minamanupaktura.  Nais ng  
pinakaprogresibo at pinakaambisyoso sa hanay nila ang todo-largang  
pambansang industriyalisasyon.  Ngunit upang mapangalagaan ang mga  
lokal na produkto at maisulong ang industriyalisasyon, higit pa sa  
kasanayan sa pamumuhunan ang kailangan.  Kailangan ang pagsasabansa ng  
kapangyarihang pampulitika upang mapawi ang kabuuang malapyudal na  
relasyon sa produksyon. 
 
          Nakakakuha ng tubo ang pambansang burgesya mula sa pagpiga  
ng sobrang halaga sa kanyang manggagawa.  May kontradiksyon sa pagitan  
ng dalawang uri.  Ngunit maaari silang magkaisa upang labanan ang  
dayuhang monopolyo kapitalismo.  Maaaring makipag-alyansa ang  
pambansang burgesya sa mga manggagawa, magsasaka at petiburgesyang  
lunsod upang wakasan ang pyudal na dominasyon at ipagwagi ang  
pambansa-demokratikong rebolusyon. 
 
          Ang katotohanan na nananatiling mayoryang tagalikha ang mga  
magsasaka kasama ang mga manggagawang bukid at papaliit na minorya ang  
mga manggagawang industriyal ay nagpapatunay na malayo sa pagiging  
kapitalista ang ekonomya ng Pilipinas. Kung ang pambansang burgesya at  
hindi ang malaking burgesya kumprador ang naghaharing uri, lumalaki  
dapat ang modernong proletaryadong industriyal at magiging mayorya ng  
mga tuwirang tagalikha.  Sa gayon, sosyalistang rebolusyon dapat ang  
isinusulong at hindi ang pambansa-demokratikong rebolusyon.  Sa anu't  
anuman, ang modernong proletaryadong industriyal ang pinakasulong na  
produktibong pwersa at nagdadala ng ideolohiyang wastong gumagabay sa  
rebolusyong Pilipino. 
 
          Sa isang malawak o maluwag na pakahulugan lamang natin  
maaaring pag-usapan ang isang malaking uring manggagawa sa pamamagitan  
ng pagsasama-sama sa lahat ng mga sahuran, tulad ng mga manggagawang  
industriyal, sa serbisyo at pambukid.  Sa gawaing pag-uunyon  
halimbawa, hindi natin nalilimita ang ating sarili sa mga manggagawang  
industriyal.  Ngunit tiyak na sila ang ubod ng kabuuang kilusang  
unyon.  Sa pagsusuri ng moda ng produksyon, kailangang pag-ibahin  
natin ang modernong proletaryadong industriyal mula sa iba pang mga  



sahuran kung gusto nating tumpak na masukat ang hangganan ng  
kapitalistang pag-unlad. 
 
          Ang peti-burgesyang lunsod na lamang ang hindi pa natin  
natatalakay.  Nabibilang sa peti-burgesyang lunsod ang maliliit na  
mamumuhunan, maliliit na komersyante at mga karaniwang nagsasarili o  
kaya'y swelduhang mga prupesyonal at teknisyan.  Karamihan sa kanila  
ay empleyado ng reaksyumaryong gubyerno at ng mga empresang  
imperyalista, malaking kumprador at panggitnang burges. 
 
          Ang peti-burgesyang lunsod ang pinakamababang saray ng  
burgesya.  Sa pangkalahatan, tumatanggap ito ng mas mataas na kita at  
nakakatamasa ng mas kumportableng buhay kaysa masang anakpawis.   
Nakakapagpaaral ito ng mga anak para sa prupesyunal at teknikal na  
pagsasanay sa ilalim ng ideolohiyang maka-imperyalista at  
maka-malaking kumprador.  Ngunit sa lumalalang krisis ng ekonomyang  
malapyudal, dumaranas ito ng papatinding pagsasamantala at nahahatak  
sa rebolusyonaryong kilusan ng masang anakpawis. 
 
          Sa hanay ng mga reaksyunaryong ekonomista, istandard na  
praktis na hatiin ang GNP sa populasyon upang makuha ang kita ng bawat  
indibidwal.  Ito'y simpleng abstraksyon na nagtatakip sa katotohanan  
na kakaunti lamang ang umaangkin sa labis na produkto ng lipunan at  
ang mayorya ay tumatanggap lamang ng pantawid-gutom na kita.  Kabilang  
sa GNP ang labis-labis na tubo ng mga kumpanyang multinasyunal; tubo  
at kitang interes ng malaking burgesyang kumprador at ang natitira ay  
kuleksyon ng uring panginoong maylupa.  Sa karaniwan, 8% lamang ng  
lokal na populasyon ang tumatanggap ng sweldo at mga bayad na sapat  
upang matamasa nito ang kumportableng buhay.  Ang naiiwan para sa 90%  
ng mamamayan upang paghati-hatian sa anyo ng sahod at bahagi sa  
pananim ay napakaliit kayat tinitiis nila ang isang buhay na   
nagdarahop at nagdurusa. 
 
TANONG:   Ano ang tinatawag na iskema sa kaunlaran ng rehimeng  
US-Marcos?  May kinalaman ba ito sa industriyalisasyon? 
 
          Iginigiit ng ilang indibidwal na mula 1970 o mas maaga pa ay  
iniindustriyalisa na ng US ang Pilipinas.  Ano ang iyong masasabi?  
 
SAGOT:    Ang kaunlaran ay isang terminong labis na inaabuso ng mga  
imperyalista at mga lokal na reaskyunaryo.  Kailangan itong linawin.   
Ang tumpak na kahulugan ng kaunlarang pang-ekonomya ay kaunlarang  
industriyal para sa isang bayang atrasado, agraryo at malapyudal. 
 
          Ang industriyalisasyon ang makina at nangungunang salik sa  
kaunlarang pang-ekonomya.  Dapat itong sabayan ng tunay na reporma sa  
lupa o rebolusyong agraryo upang mahawi ang mga sagkang pyudal at  
malapyudal, mapalaya ang labis na produktong inaangkin ng mga  
panginoong maylupa at malalaking kumprador, mapaunlad ang agrikultura  
upang pagmulan ng pagkain at hilaw na materyal at malikha ang malaking  
pamilihang lokal pangunahin sa hanay ng mga magsasaka at papalaking  
uring manggagawa.  Dapat magkaroon ng kumprehensibo at balansyadong  
pag-unlad ng mabibigat na industriya, magaang na industriya at  
agrikultura. 
 
          Sa ganitong pananaw, walang iskemang pangkaunlaran ang mga  
imperyalistang US para sa Pilipinas.  Ngunit mayroon itong palsong  



iskemang pangkaunlaran na sumasagka sa industriyalisasyon at tunay na  
reporma sa lupa at nagpapalala sa pagkaatrasado ng ekonomya ng  
Pilipinas.  Ang pangunahing diin ng patakarang US ay labis na kargahan  
ang bayan ng dayuhang pautang at tuwirang mamuhunan dito upang  
padaliin ang pagbebenta nito ng kanyang mga yaring produkto sa  
papataas na presyo at pamimili nito ng mga hilaw na materyal sa  
papabagsak na presyo. 
 
          Kung rerepasuhin natin ang mga patakarang pang-ekonomya ng  
US na pinadadaloy sa pamamagitan ng mga report at rekomendasyon ng  
International Monetary Fund (IMF) at World Bank (WB) sapul noong  
maagang bahagi ng dekada '60 (nang pagpasyahan ng US na tabingan ang  
papel ng US Agency for Economic Development, US Export-Import Bank at  
mga misyong pang-ekonomya bilang daluyan ng pagdidikta sa patakarang  
pang-ekonomya), matutuklasan natin na ang pangunahing linyang ipinataw  
nito sa gubyernong Pilipino ay "kaunlarang nakatuon-sa-eksport" mula't  
sapul at salungat sa kahilingan para sa pambansang industriyalisasyon. 
 
          Una sa lahat, ang "kaunlarang nakatuon-sa-eksport" ay  
nangahulugan ng pagtataguyod sa produksyon ng hilaw na materyal na  
pang-eksport at pagsuporta dito ng mga imprastruktura, dagdag na  
kasangkapan sa paggiling, transportasyon, imbakan at iba pang mga  
pasilidad.  Bilang suplemento, itinaguyod din ang produksyon ng  
pagkain.  At itinuring na higit na mahalaga ang pagpapataas ng  
produktibidad sa agrikultura kaysa anumang pagkukunwari sa reporma sa  
lupa.  Ang US, Japan at iba pang mga kapitalistang bansa ang  
pinagmumulan ng mga suplay para sa produksyon at mga manupakturang  
kalakal na pangkonsumo. 
 
          Noong maagang bahagi ng dekada '60, pinaatras ng US ang mga  
industriya sa magaang na manupaktura na pag-aaring Pilipino at ang  
kahilingan sa industrialisasyon ng pambansang burgesya at mamamayan.   
Tinanggal ang mga kontrol sa importasyon at dayuhang salapi na pumabor  
at nakapagpasigla sa pag-unlad ng mga industriya sa magaang na  
manupaktura noong dekada '50.  Dekontrol ang kanilang naging susing  
aksyon upang tagpasin ang ipinapalagay ng mga imperyalistang US na  
arogansya ng mga "Filipino First-ers" (mga nanawagan na unahin ang mga  
Pilipino bago mga dayuhan). 
 
          Ang maagang bahagi ng dekada '60 ay panahon din ng  
pagbibigay lugar ng US sa Japan at iba pang bansang kapitalista sa  
pamilihan ng Pilipinas at iba pang pamilihan sa Asya.  Sa gayon,  
naging mas aktibo ang World Bank sa bahaging ito ng mundo at itinatag  
ang Asian Development Bank upang pangasiwaan ang paghahati-hati ng  
pamilihan.  Nagsimulang umapaw ang produksyong industriyal ng mga  
kapitalistang bansang nawasak ng Ikalawang Gyerang  Pandaigdig.  
Inakala na lalawak ang pamilihan ng Pilipinas para sa mga  
manupakturang dayuhan dahil papasok ito sa mga programa sa pagtatayo  
ng mga imprastruktura at pagpapalawak ng kapasidad sa produksyon ng  
hilaw na materyal. 
 
          Inaasahan na ang itinayong mga industriya na  
umaasa-sa-import ay mangangalugi at ang proteksyong taripa ay  
unti-unting mababawasan at sa kalaunan ay matatanggal.  Sasagasaan ng  
mga manupakturang imported ang mga industriyang tinatawag na  
panghalili-sa-import o kaya'y lalamunin ng mga sosyohang kontrolado ng  
mga kumpanyang multinasyunal.  Ngunit, sa ilang panahon, ang  



pambansang burgesya sa pamamagitan ng kanyang mga tagapagsalitang  
makabansa sa Kongreso at sa midya ay napatunayang matatag, di lamang  
sa paglaban sa ganap na pang-ekonomyang pagkalipol, ngunit gayundin sa  
pagpigil sa pagpapasa ng isang batas sa dayuhang pamumuhunan na  
katanggap-tanggap sa Estados Unidos. 
 
          Gayong si Presidente Macapagal ay nakapagsilbi sa Estados  
Unidos sa pamamagitan ng pagbibigay daan sa ganap na dekontrol noong  
1962, siya ay pinalitan sa kalaunan dahil sa kanyang kabiguang  
makapagpasa ng batas sa dayuhang pamumuhunan.  Sa panahong iyon,  
nagmamadali ang Estados Unidos na mauna ng isang buong dekada sa  
pagtatapos ng Parity Amendment at Kasunduang Laurel-Langley sa taong  
1974.  Kung kayat si Marcos ay binendisyunan bilang bagong kapalit.   
At sa huling bahagi ng dekada '60, naipapasa niya ang mga batas sa  
pagganyak sa pamumuhunan at mga sona sa pagpoproseso ng eksport.  Kung  
rerepasuhin ang mga tipo ng pamumuhunang ginawa ng US at iba pang mga  
kumpanyang dayuhan mula 1960 hanggang sa kasalukuyan, makikita na ang  
mga ito ay nasa pangangalakal, pagbabangko, manupakturang  
umaasa-sa-import, pagmimina, eksplorasyon ng langis at agrikultura.   
Walang anumang itinayong batayan at mabigat na industriya upang  
makabuluhang isulong ang lokal na industriyalisasyon.  Kahit ang  
proyektong Iligan Integrated Steel Mill ni Macapagal ay nasabotahe ng  
mga nagpapautang na Hapon, lalo na yong may mga pinangangalagaang  
interes sa asero, at ng kasalukuyang administrasyon. 
 
          Noong huling bahagi ng dekada '60, ibinando ang mga  
industriyang nakatuon-sa-eksport kasabay ang planong itayo ang Bataan  
Export Processing Zone (BEPZ) at ang Philippine Car Manufacturing  
Program (PCMP) o programa sa pag-aasembol ng mga kotse.  Ang PCMP ang  
sentrong pananghal nitong diumanong diin sa industriyalisasyon. 
 
          Pagkaraan ng malinaw na pagkabigo ng programa sa  
pag-aasembol ng kotse noong huling bahagi ng dekada '70, pinasikat  
naman ang industriya sa katapusang-pagpoproseso ng kasuotan at  
electronics. 
 
          Mula pa noong huling bahagi ng dekada '60, ang mga tinatawag  
na nakatuon-sa-eksport na manupaktura ay ibinando na bilang  
nangunguna sa industriyalisasyon.  Ang manupakturang  
nakatuon-sa-eksport ay isang mapanlinlang na termino. Ipinahihiwatig  
nito na ang Pilipinas ay nagmamanupaktura ng surplas para sa  
eksport.  At si Marcos at kanyang mga teknokrata ay buong tapang na  
nagsasabing ang mga manupakturang eksport ay nagiging pangunahing  
tagapagpasok ng kita sa mga produktong pang-eksport.  Ngunit sa  
katotohanan, gaya ng nauna nang nabanggit, ang mga ito ay mga  
re-eksport na walang kinikitang dolyar para sa bansa kung isasama sa  
kwenta ang mataas na halaga ng imported na hilaw na materyal at  
kasangkapan, transfer pricing, paglalabas ng tubo, paglilibre sa  
taripa at mataas na halaga ng pagpapatayo ng mga imprastruktura para  
sa mga export processing zones. 
 
          Ang programa sa "pagmamanupaktura ng kotse" ang  
pinakamalalang tipo ng manupakturang nakatuon-sa-eksport. Ito'y isa  
lamang iskema upang makapag-import ng mga kalas-kalas at ganap nang  
yaring mga sasakyan upang maikutan ang mga batas sa taripa,  
makapagbenta ng sasakyan sa buong bansa pangunahin sa mga upisina ng  
gubyerno at mga pribadong kumpanyang binuhusan ng dayuhang pautang,  



gayundin sa militar na nakakakuha ng pinakamalaking bahagi ng badyet  
ng gubyerno, at nang sa gayon ay mahigop ang malaking bahagi ng mga  
dayuhang pautang na ipinasok sa bansa. 
 
          Ang mga "industriyang nakatuon-sa-eksport" ay mahigpit na  
umaasa sa imported na kasangkapan, yaring mga sangkap, mga  
semi-manupaktura at hilaw na materyal. Ang mga ito ay bahagi lamang ng   
minamantining batayang padron sa pagpapalit ng mga hilaw na materyal  
ng Pilipinas sa mga manupakturang dayuhan.  Malaking bahagi ng mga  
produkto ng mga empresa sa huwad na manupaktura ay ibinebenta sa  
pamilihan ng Pilipinas nang lampas sa mga limitasyong itinatakda ng  
upisyal na regulasyon. 
 
          Palagiang umaasa ang Pilipinas sa pag-eksport ng mga hilaw  
na materyal na tuluy-tuloy na bumabagsak ang presyo habang ang presyo  
naman ng mga imported na manupaktura ay tumataas.  Bumaling ito sa  
malakihang pangungutang (mula $2.0 bilyon noong 1972 tungong $18  
bilyon sa unang kwarto ng 1983) upang patuloy ng makapag-import ng mga  
kalakal na pangkonsumo at ilang kasangkapan para sa magaang na  
manupaktura at upang tustusan ang programa sa maaksayang pampublikong  
gastusin para sa mga di-industriyal na layunin:  mga kalsada, tulay,  
pier at dam, pagpapalaki ng militarya, mga plantang nukleyar,  
geothermal at hydroelectric, ang cultural center complex, mga  
five-star na otel at ibang panturistang mga pasilidad, at iba pa. 
 
          Neo-Keynesian na pag-iisip ng World Bank sa ilalim ni  
McNamara na ang pagpapautang sa mga umuunlad at atrasadong bansang  
tulad ng Pilipinas ay makapagpapasigla sa mga kapitalistang bansang  
nasa resesyon. 
 
          Totoo ngang ang mga bansang ito ay nakapagbenta ng maraming  
kasangkapang pangkonstruksyon at structural steel; mga planta sa  
enerhiya; mga kotse, barko at eroplano; mga kompyuter at iba pang  
kasangkapan pang-upisina; mga kasangkapang pambahay; mga kasangkapang  
pambukid at kemikal; mga armas, at iba pa.  At tumiba nang husto ang  
mga kumpanyang multinasyunal, mga burukrata kapitalista at iba pang  
malaking kumprador.  Ngunit ang Pilipinas ay gumugulong sa hirap dahil  
sa implasyon at bagsak na presyo ng kanyang mga eksport.  Hindi nito  
mabayaran ang kanyang dayuhang utang kundi muling mangungutang. 
 
          Ano ang nangyari sa "kaunlarang nakatuon-sa-eksport"?  Ang  
bansa ay lalong naging palaasa sa imported na manupaktura.  Patuloy na  
lumalaki ang mga depisit ng Pilipinas sa kalakalang panlabas. Ang  
depisit sa balanse ng bayaran ay $1.135 bilyon noong 1982.  Ang  
pagkaatrasado ng ekonomya ng Pilipinas ay napalala lang. 
 
          Noong 1979, si Marcos ay nagbantang maglulunsad ng  
labing-isang mayor na proyektong  industriyal at inamin ang kawalan ng  
industriyalisasyon sa ilalim ng kanyang paghahari.  Makalipas ang 4 na  
taon, isa lang ang kanyang naitayo - ang copper smelter (panunaw ng  
tanso) - na may limitadong kapasidad, napamahal dahil sa karaniwan  
nang tiwaling pamamagitan ng burukratang kapitalismo at, pinakamalala  
sa lahat, kinontrol ng mga interes na Hapon na may mga sariling  
copper smelter sa Japan na kailangang pangalagaan.  Ang copper smelter  
ay isang pakitang-taong proyektong industriyal na malamang matulad sa  
Iligan Integrated Steel Mill ni Macapagal noong dekada '60. 
 



          Sa anu't anuman, sinabihan na ng sabwatang IMF-World Bank si  
Marcos na tigilan ang satsat tungkol sa mga mayor na proyektong  
industriyal at magpakahusay na lang sa mga gimik sa "kaunlarang  
pangkanayunan" tulad ng KKK.  Laging may pondo para sa mga proyektong  
pang-enerhiya at makain-sa-kapital na imprastruktura ngunit walang  
pondo para sa mga proyektong industriyal. Kakulangan ng kapital ang  
argumento laban sa industriyalisasyon at gayundin sa pagpapasok ng mga  
dayuhang mamumuhunan sa mga erya ng ekonomya na may mataas at  
mabilisang tubo. 
 
          Ang mga reaksyunaryo ay hindi nagpapatupad ng tunay na  
reporma sa lupa na makapagpapalawak sa lokal na pamilihan ngunit  
ginagamit ang argumento ng limitadong lokal na pamilihan laban sa  
industriyalisasyon.  Nagtatalumpati sila hinggil sa pangangailangan sa  
pagsasalin ng teknolohiya ngunit upang bigyang katwiran lamang ang  
pribilehiyo ng mga dayuhang mamumuhunan sa pag-aari ng mga empresa sa  
loob ng bansa sa batayan na pag-aari nila ang teknolohiya (kabilang  
ang pinakapangkaraniwang teknolohiya at kahit simpleng pag-iimpake o  
tatak ng produkto). 
 
          Marami ring pananalumpati laban sa proteksyunismo na  
sumusunod sa mga tekstong libro ng US.  Ngunit ang layunin pa ay upang  
gawing katanggap-tanggap ang pagluluwag sa importasyon habang ang mga  
eksport ng Pilipino ay ipinaiilalim sa mga proteksyunistang hakbangin  
ng US at iba pang mga bansang kapitalista.  Kahit ano ay kayang  
sabihin ni Marcos at mga teknokrata sa mga porum at negosasyon, liban  
sa pagpapahayag ng kasarinlang pang-ekonomya at determinasyon ng  
mamamayang Pilipino na kamtin ang kaunlarang industriyal. 
 
          Makalipas ang maraming diskurso hinggil sa "universal  
banking" na natutok sa industriyalisasyon, lumalabas na pamamaraan  
lamang ito sa higit pang pandarambong ng mga korporasyong kroni sa mga  
bangkong pribado at estado upang pagkatapos ay ihapag ang kanilang  
sarili sa pangangasiwa ng gubyerno.  Ang National Development  
Corporation na diumano'y tagapamahala ng mga proyektong industriyal ay  
siksik ng mga korporasyong kroni. 
 
TANONG:   Ano ang lagay ng reporma sa lupa?  Hanggang saan ang inabot  
nito sa paglutas ng problema sa lupa? 
 
SAGOT:    Ayon sa Ibon Fact & Figures (Bilang 75) hanggang sa  
katapusan ng 1980, mayroon lamang 1,684 kasama sa 1,538 ektaryang lupa  
sa palay at mais na ganap na nakapagbayad ng kanilang lupa at nakakuha  
ng titulo sa ilalim ng "reporma sa lupa" ni Marcos.  Ang bilang ng mga  
kasamang nagkaroon ng sariling lupang sinasaka ay .04% lamang ng  
tinatayang kabuuang bilang ng mga kasama sa lahat ng sakahan at .02%  
ng lahat ng mga kasamang saklaw ng Operation Lang Transfer (OLT).  Ang  
kakarampot na bilang na ito ng mga matagumpay na may-aring nagbayad  
nang hulugan ay kinabibilangan pangunahin ng mga hindi buong-panahong  
kasama o may ibang pinagmumulan ng kita sa labas ng pakikisama, tulad  
ng pagtatrabaho sa lunsod o labas ng bansa ng ilang myembro ng  
pamilya. 
 
          Ang biro nga ay kakailanganin ang 4,000 taon bago  
mapalaya ni Marcos ang lahat ng nilalayong benepisyaryo ng OLT sa mga  
palayan at maisan.  Ngunit tiyak na napalala na ang problema sa lupa  
sa kabuuan ng bansa.  Syempre pa, kinakaligtaan ng ganitong biro ang  



katotohanan na may papalaking rebolusyonaryong kilusang magsasaka sa  
kabuuan ng bansa. 
 
          Hanggang 1980, may 113,704 kasama sa 184,189 ektaryang  
palayan at maisan na dapat maging may-aring nagbabayad nang hulugan;  
ibig sabihin, nasimulan na nilang bayaran ang lupa ayon sa isang  
15-taong plano sa paghulog.  Ang mga kasamang ito ay 2% lamang na  
kabuuang bilang ng kasama sa lahat ng sakahan; at 28% ng lahat ng  
kasamang nakatakdang gawing may-aring nagbabayad nang hulugan.  Ang  
lupang hinuhulugan ay 1.5% ng lahat ng sakahan, 2.7% ng lahat ng  
palayan at maisan at 25% ng may kasamang palayan at maisan na  
nakatakdang kunin ng Land Bank. 
 
          Hanggang 1980 rin, mahigit 80% sa mga may-aring nagbabayad  
nang hulugan ay pumalya sa 80% kabuuang halagang takdang bayaran.  Ang  
mga pagpalya ay bunga ng mataas na presyo ng lupa (hindi bababa sa  
kasalukuyang halaga ng presyo sa pamilihan ng lupa o mas madalas ay  
ibinabatay sa pinalobong kwenta sa produksyon), mga nakaraan at  
kasalukuyang utang, iba't ibang paniningil tulad ng sa Masagana 99 at  
Samahang Nayon, pagkasira ng pananim, papataas na presyo ng produksyon  
at pamumuhay, at ang patakaran ng gubyerno sa pagpapababa sa presyo ng  
mga produktong bukid.  Ang mga kasama, kabilang ang mga may-aring  
nagbabayad nang hulugan, ay nagbebenta ngayon ng kanilang karapatan sa  
pakikisama dahil sa pagkakautang sa mga usurero. 
 
          Isang paraan ng pagsukat kung gaano kalaki ang "tagumpay" ni  
Marcos sa reporma sa lupa ay sa pamamagitan ng pagkukumpara ng 1,684  
kasama sa 1,538 ektaryang lupa (0.9 ektarya bawat kasama, napakalayo  
sa 3 ektaryang tubigan at 5 ektaryang walang patubig na ipinangako ng  
P.D. 27) sa 267 korporasyon at 95 korporasyong sakahan o mga  
korporasyong agroservice na nakakuha ng 86,107 ektarya sa parehong  
panahon, sa ilalim ng General Order 47. 
 
          Mas maliit pa ang bilang ng ektaryang nakuha ng mga  
matagumpay na may-aring nakapagbayad nang hulugan kung ihahambing sa  
laki ng lupang nailipat sa mga pasista mula sa mga panginoong maylupa  
na wala sa kapangyarihan, mga may sariling sinasakang lupa, mga setler  
at minorya.  Ang programa sa "imprastruktura", banta ng eksproprasyon  
sa ilalim ng programang "reporma sa lupa", at kontrol sa mga bangko ay  
nagpahintulot sa mga pasista na makapangamkam ng lupa.  Murang  
binibili ng mga pasista ang lupa mula sa mga panginoong maylupa na  
wala sa kapangyarihan, nangangamkam ng lupa mula mga setler at minorya  
sa mga walang titulong lupa. 
 
          Ang pormal na pagkakatransporma ng ilang daang libong kasama  
sa pagiging diumano'y mga namumuwisan na nananatiling mga kasama sa  
mga lugar kung saan wala pang armadong kilusang magsasaka, ay  
nagbibigay ilusyon na may reporma sa lupa.  Obligadong magbayad ang  
mga namumuwisan na ito ng pirming upa na 25% ng taunang karaniwang ani  
na nakabatay sa tatlong "normal" (pinakamabuti) na anihang taon bago  
ang kasunduan sa buwisan. Kailangang magbayad ng pirming upa ang mga  
kasama, nang walang pagsasaalang-alang sa aktwal na ani.  Ang  
sistemang ito ay binalangkas bilang isang hakbang para sa  
counter-insurgency. Ngunit ito ay nagapi na sa ilang paraan ng mga  
rebolusyonaryong magsasaka.  Sa lumang sistema ng pakikisama, ang  
karaniwang 50-50 hatian ay nakabatay sa aktwal na ani, na  
pinatototohanan ng mga katiwala o ng nakapirming panginoong maylupa  



mismo. 
 
          Sa sistema ng pirming upa, tinitiyak ng panginoong maylupa  
na makakakuha siya ng mas mataas na upa mula sa kasama sa pamamagitan  
ng pagdidikta ng mga palsipikadong datos sa mataas na produksyon  
bilang batayan ng kasunduan sa buwisan. Napipilitan silang gawin  
ito, sa takot na mapapasailalim sa eksproprasyon ang kanilang lupa at  
ang karaniwang taunang ani ang gagawing batayan sa pagtatakda ng  
presyo ng lupa. 
 
          Napakakontra-kasama ng sistema ng pirming upa kayat kapag  
nasisira ang pananim (nagaganap nang di bababa sa minsan bawat tatlong  
taon) hinihiling nila sa panginoong maylupa na bumalik sa dating  
sistama ng hatian sa ani.  Ang sistema ng pirming upa ay binalangkas  
bilang kontra-hakbang sa mga kasama na umaani ng bahagi ng pananim  
nang di nalalaman ng panginoong maylupa.  Ang mga kasama ay  
inoobligang magbayad ng pirming upa. 
 
          Lahat ng maralita at panggitnang magsasaka sa mga palayan at  
maisan ay matinding pinahihirapan ng patakaran ng pasistang diktadura  
sa pagpapababa ng presyo ng kanilang mga produkto habang ang gastos sa  
produksyon at pamumuhay ay mabilis na pinatataas.  Napataas ang  
produksyon ng palay ngunit ang kita ng mga magsasaka ay nabawasan ng  
papataas na gastusin sa mga imported na sangkap sa produksyon.   
Nababaon sa pagkautang at pagkabangkarote ang mga maliit at  
katamtamang may sariling lupang sinasaka.  Binibiktima sila mismo ng  
estado at ng mga malalaking kumprador, mga panginoong maylupa,  
mayayamang magsasaka at mga komersyante-usurero. 
 
          Mukhang nakinabang ang ilang magsasaka sa Masagana 99 dahil  
lamang sa iniwasan nilang magbayad ng utang.  Ang mga pautang na ito  
ay usura sa kabila ng diumano'y mababa-sa-karaniwang tantos ng  
interes.  Liban sa interes at mga kabayaran sa serbisyo, nariyan din  
ang pagpapalabis ng presyo ng mga suplay, butaw sa samahang nayon,  
lagay sa paglalakad ng mga papeles, at iba pa.  Nang ang mga ito ay  
itinigil o nang hiningi na ang mga bayad, ang mga magsasakang  
nanghiram na nagsikap bayaran ang kanilang pagkakautang ay  
nagkaproblema sa pinansya. 
 
          Sa ilalim ng mga anino ng mga bangkong imperyalista at mga  
suplayer na multi-nasyunal, ang mga pasistang kumprador ay ang mga  
pinakamalalaking lokal na mandarambong.  Pinalabis nila ang halaga ng  
pagtatayo ng mga pasilidad sa patubig at iba pang mga imprastruktura  
upang mapalaki ang kanilang parte.  Kung kayat, ang mga butaw sa  
patubig at ang buwis ay mabilis na tumaas.  Sinanay nila ang magsasaka  
sa miracle rice varieties at mga imported na kemikal na monopolisado  
nila ang lokal na pangangalakal.  Walang patumanggang itinataas ang  
presyo ng mga sangkap sa produksyon na ito.  Ngunit ang presyo sa  
pamilihan ng palay at mais ay pinananatiling mababa ng pasistang  
dikreto. 
 
          Iningganyo ng mga agricorporations ang ilang magsasaka sa  
palayan at maisan na pumasok sa sakahang pangkorporasyon kasama nila.   
Ang mga magsasakang ito ay bumaba sa katayuan ng mga manggagawang  
bukid at dinadaya sa pagtutuos ng kita at gastos. Labis-labis ang  
sinisingil para sa mga utang, pangangasiwa, mga makina, kemikal,  
patubig, at iba pa.  Lumalalim ang pagkakabaon sa utang ng mga  



magsasaka at nakukuha ng mga agricorporations ang kanilang karapatan  
sa pag-aari at pakikikasama. 
 
          Pinakamatindi ang paghihirap ng mga magsasaka at  
manggagawang bukid sa agrikulturang nakatuon sa eksport dahil sa  
bagsak na presyo ng kanilang pananim.  Ang mga magsasaka rito ay labas  
ng sakop ng upisyal na pagpopostura ng reporma sa lupa at karaniwang  
pinipigilang magtanim ng palay o mais.  Ang mga manggagawang bukid ang  
pinakamatinding tinatamaan ng kawalan ng trabaho at kakulangan sa  
trabaho.  Nababangkarote ang mga may sariling sinasakang lupa.  Kahit  
ang mga panginoong maylupa na wala sa kapangyarihan at nahihirapang  
makautang para sa pananim (crop loans) o nahihirapang makabayad ay  
napilitang magbenta ng kanilang lupa sa mga panginoong maylupa na nasa  
kapangyarihan sa iba't ibang antas ng pasistang pamunuan. 
 
          Sa mga eryang prontera, pinupwersa ng mga luma at bagong  
tipong panginoong maylupa (Pilipino at dayuhan) ang mga setler at  
pambansang minorya na maging kontratadong tagatanim, mga kasama o  
manggagawang bukid o simpleng paalisin sila sa kanilang lupa sa  
pamamagitan ng panunutok ng baril.  Ang pangungupahan sa mga pastulan,  
"palayang bayan", sakahang korporasyon, "compact farming", "kaunlarang  
agroindustriyal" at kampanyang counter-insurgency ang nagiging dahilan  
at pamamaraan ng mga panginoong maylupa sa pangangamkam ng linang at  
di-linang na mga eryang prontera. Sinasagkaan na ng sistemang  
panginoong maylupa ang ispontanyong resetelment at pagkakaingin bilang  
mayor na alternatibong paraan ng ikabubuhay ng mga walang lupang  
tagabungkal. 
 
          Lumala ang problema sa lupa sa ilalim ng pasistang  
diktadura. Mula 1970 hanggang 1980, ang lupang agrikultural ay lumawak  
pa mula 8.9 milyon hanggang 12 milyon ektarya.  Ang 3.5% taunang  
tantos ng paglawak ng lupang agrikultural ay lampas sa 2.6% tantos ng  
paglaki ng populasyon mula 1975 hanggang 1980.  Ngunit patuloy na  
nilalampasan ng bilis ng pangangamkam ng lupa ng mga panginoong  
maylupa ang bilis ng paglawak ng lupang agrikultural. 
 
          Ngunit maaasahan na babawasan nang malaki ng rehimen ang  
tantos ng pakikisama sa papel.  Ginawa niya ito para sa mga taong  
1960-1970, walang dahilan para hindi niya ulitin ito para sa panahong  
1970-1980, dahil ang mga pahayag nito ukol sa tagumpay ng buong  
programa sa reporma sa lupa ay higit pang di-kapani-paniwala.  Sa  
anu't anuman, ang paglala ng problema sa lupa ay higit na  
nakapagpataba ng lupa para sa pagrerebolusyon sa kanayunan.  Pinasidhi  
kaysa sa binawasan ng huwad na reporma sa lupa ang problema sa lupa. 
 
TANONG:   Iniindustriyalisa ba ng "manupakturang nakatuon-sa-eksport"  
ang bansa at inilalayo ito sa kolonyal na palitan ng hilaw na materyal  
at manupakturang dayuhan?  May mga nag-aakala na ganito nga.  Paano  
maihahambing ang mga tinatawag ng industriyang nakatuon-sa-eksport  
sa mga industriyang panghalili-sa-import ng dekada '50? 
 
SAGOT:    Kung ang bansa ay mag-iindustriyalisa, kailangan itong  
magtatag ng mga mabigat at batayang industriya.  Ang "manupakturang  
nakatuon-sa-eksport" - halimbawa "manupaktura ng kotse", kasuotan,  
electronics - ay bahagya at paimbabaw na pagpoproseso lamang o  
simpleng pag-aasembol ng mga imported na sangkap. 
 



          Maaari itong tawaging huwad na pagmamanupaktura.  Ang mga  
manggagawa ay limitado sa pagyayaring-kamay, at di man lamang  
pagmamanupaktura.  Ang pananahi at pagbuburda, pagtuturnilyo ng mga  
yaring sangkap, paggawa ng upholstery, paggawa ng sapatos at mga  
kahalintulad ay mga lumang kasanayan sa pagyayaring-kamay sa bansa. 
 
          Ilampung libong manggagawa lamang ang nagtatrabaho sa mga  
pabrika.  Mas maraming trabaho ang ibinibigay at ikinakalat sa mga  
maralitang kababaihan sa lunsod at kanayunan na nagtatrabaho sa   
kanilang mga sari-sariling tahanan.  Ang mga manggagawa sa pabrika ay  
binabayaran ng napakababang mga sahod.  Ang mga nagtatrabaho sa  
kani-kanilang  baryo ay binabayaran sa bawat piraso o mas mababa pa.   
Ginagamit ng mga kababaihang  magsasaka ang kanilang sobrang panahon  
mula sa gawaing-bukid upang trabahuhin ang kanilang "manupaktura".   
Tumatanggap sila ng kaunting pera at di kinukwenta ang natitipid ng  
mga kumpanyang multinasyunal at malaking kumprador na halaga sa upa,  
pasilidad ng planta, ilaw, insurance, interes, at iba dagdag sa  
ginamit nilang lakas paggawa sa napakamurang bayad. 
 
          May maling pag-aakala na ang mga "industriyang  
nakatuon-sa-eksport" ay paraan ng pagsasalin ng teknolohiya at sa  
gayon ay nagtataguyod sa industriyalisasyon.  Ngunit sa katotohanan,  
ang mga prosesong batayan at pinakaubod ay hindi nakakapasok sa bansa.   
Hindi ang mga "industriyang nakatuon-sa-eksport" ang dahilan kung  
bakit binansagan ng World Bank ang mga lugar tulad ng Taiwan, South  
Korea at Brazil na mga "bagong nag-iindustriyalisang bansa" kundi  
dahil sa ilang pakitang-taong mga mabigat at batayang industriya. 
 
          Paulit-ulit na inilinaw ng United States, sa pamamagitan ng  
kumbinasyong IMF-World Bank, na ang Pilipinas ay dapat magkonsentra sa  
"kaunlarang pangkanayunan" at hindi sa mga "mayor na proyektong  
industriyal" kahit pa ang mga ito ay pakunwaring pagbibigay lamang sa  
industriyalisasyon at kontrolado ng mga multinasyunal tulad ng  
ipinapanukala ni Marcos.  Gayon na lamang  ang krisis ng pandaigdigang  
sistemang kapitalista kayat walang pondong makuha para sa mga ito.   
Bakit gugustuhin ng US at iba pang kapitalistang bansa na gawing  
industriyalisado ang Pilipinas gayong ang gusto nilang lahat ay  
makapagbenta ng mga produktong industriyal sa labas ng kanilang bansa,  
mapanumbalik ang ideyal nilang kapasidad sa produksyon at muling  
ma-empleyo ang mga nawalan nila ng trabaho? 
 
          Si Marcos ay hindi lalarga nang lampas sa kanyang  
kontroladong-Hapon na copper smelter na may limitadong kapasidad.  
Kahit ang mga "industriyang nakatuon-sa-eksport" ay nagigipit ng mga  
hakbanging proteksyunista sa mga bansang kapitalista.  At ang mga  
"industriyang panghalili-sa-import" ay nasa mas malala pang sitwasyon. 
 
          Hindi maiindustriyalisa ng mga "industriyang  
nakatuon-sa-eksport" ang Pilipinas at hindi rin niya ito madadalang  
palayo sa kolonyal na palitan ng mga lokal na hilaw na materyal at  
dayuhang manupaktura.  Pinaluluwag ng mga industriyang ito ang pasok  
ng mga manupaktura sa Pilipinas at tumutulong panatilihin ang labis na  
pagkapalaasa ng bansa sa produksyon ng hilaw ng materyal na  
pang-eksport. 
 
          Ang mga "industriyang nakatuon-sa-eksport" ay paraan di  
lamang sa pagsasamantala sa murang makain-sa-trabahong pagpoprosesong  



Pilipino, ngunit gayundin, paraan ng pag-iwas sa mga regulasyong  
taripa at pagpasok sa lokal na pamilihan.  Malaking bahagi ng mga  
"manupaktura" ay ibinebenta sa lokal na pamilihan.  Ang tinatawag na  
programa sa manupaktura ng kotse ay isa lamang dahilan upang maiwasan  
ang pagbabayad ng mataas na taripa sa mga kotse sa pamamagitan ng  
importasyon ng ilang proporsyon ng mga kinalas-kalas at ganap nang  
naka-asembol na mga kotse.  Ang pag-aasembol ng mga kalas-kalas na  
kotse ay ibinabando bilang pagmamanupaktura.  Ibinebenta ang lahat ng  
mga kotse sa lokal na pamilihan sa presyong mas mataas kaysa sa labas  
ng bansa sa dahilang ang lokal na "pagmamanupaktura" ay mas  
magastos. 
 
          Ngayon, paghambingin natin ang mga "industriyang  
panghalili-sa-import" at mga "industriyang nakatuon-sa-eksport".   
Kapwa sila umaasa sa importasyon ng kasangkapan, manupakturang mga  
sangkap at hilaw na materyal at hindi makapagdadala sa atin sa  
industriyalisasyon.  Ang mga "industriyang nakatuon-sa-eksport" ay  
higit na umaasa-sa-import at hindi posibleng magtaguyod ng lokal na  
industriyalisasyon.  Mas makitid din ang tipo ng kanilang mga produkto  
samantalang ang mga "industriyang panghalili-sa-import" ay mas  
malawak ang saklaw na mga produkto at nagsasagawa ng mas higit na  
pagpoproseso, at madaling maisasanib sa mga batayan at mabigat na  
industriya kung ang  mga ito'y maitatayo. 
 
          Kunwa lamang na nakapagbibigay ng malaking empleyo ang mga  
"industriyang nakatuon-sa-eksport". Sa katotohanan, maliit na bilang  
lamang ang nabigyan nila ng regular na trabaho sa mga pabrika.  Kung  
ihahambing, ang mga "industriyang panghalili-sa-import" na may malawak  
na saklaw ng magaang na manupaktura para sa lokal na pamilihan, ay  
nakapagbibigay ng maraming regular na empleyo at naging dahilan sa  
pagkakapwesto ng Pilipinas bilang Numero Uno sa antas ng kaunlaran sa  
Timog Silangang Asya noong dekada '50 at '60.  Dahil sa pananalasa ng  
upisyal na pagkontra sa magaang na manupaktura para sa lokal na  
pamilihan, ang Pilipinas kasama ang Indonesia ay nasa hulihan ngayon  
ng listahan ng mga kulelat ang ekonomya sa Timog Silangang Asya. 
 
          Malakas makasaid ng dayuhang salapi ang mga "industriyang  
nakatuon-sa-eksport".  Umaabot sa 60% hanggang 90% ang halaga ng  
gastos sa importasyon ng mga kasangkapan at hilaw na materyal ng  
kasuotan at electronics para sa re-eksport.  Maraming transfer  
pricing liban pa sa hayagang pagluluwas ng tubo, paglalabas ng  
kapital, pagbabayad ng mga utang, bayad sa pangangasiwa, mga  
royalties, at iba pa.  Ang gubyerno ay naobligang magbigay ng mga  
eksemsyon sa taripa at gumastos ng malaking halaga mula sa mga hiram  
na pondo upang itayo ang mga sona sa pagpoproseso ng eksport. 
 
          Ang Pilipinas ay hindi kumikita ng dayuhang salapi at sa  
halip ay nalulugi pa nga nang malaki mula sa re-eksport ng kasuotan at  
electronics taliwas sa pahayag ni Marcos at kanyang mga teknokrata na  
ang mga ito ay mga mayor na kumikita sa eksport. Makaisang-panig at  
walang-pagsusuri man lamang na tinitingnan nila ang datos sa kita ng  
ulat sa kalakalang panlabas kaugnay ng mga re-eksport na ito.   
Hanggang ngayon, ang tradisyunal na eksport ng hilaw na materyal ang  
nananatiling pangunahing kumikita sa eksport. 
 
          Noong 1981, ang re-eksport na electronics ay $313 milyon  
ngunit ang gastos sa imported na mga materyales at aksesorya ay $287.7  



milyon.  Kung gayon, $25 milyon lamang ang pakinabang.  Ang gastos sa  
pag-import ay 92% ng halaga ng eksport.  Ngunit hindi pa ito ang  
netong kita na dayuhang salapi dahil mula dito ay babawasin ang tubong  
iluluwas, interes sa mga utang, kapital na ilalabas, at iba pa ng mga  
dayuhang multinasyunal. 
 
          Noong 1982, sinasabing ang mga nagmamanupaktura ng kasuotan  
ay nakapag-eksport ng $450 halaga ng kasuotan, ngunit ang gastos sa  
mga hilaw na materyal pa lamang na ginawang mga kasuotan ay $350  
milyon.  Kung gayon, mga $100 milyon lamang ang kitang dayuhang salapi  
nang hindi pa ibinabawas ang gastos sa pagkagasgas ng mga kasangkapang  
imported, iniluwas na tubo ng mga dayuhang may-ari ng mga pabrika sa  
kasuotan, at iba pa. 
 
          Papaurong ngayon ang mga "industriyang nakatuon-sa-eksport"  
o mga empresang re-eksport sa harap ng mga papaliit na kota at iba  
pang mga proteksyunistang mga hakbang na itinatakda ng mga bansang  
kapitalista.  Madali silang nagsasara nang walang gaanong pagkalugi.   
Mahihina at sobrang-mahal ang kanilang mga planta at kasangkapan para  
sa layunin ng transfer-pricing.  Sa buong mundo, kilala sila bilang  
mga "industriyang hitano" dahil maaari silang dumating at umalis nang  
hindi napipigilan ng anumang tunay na makabuluhang pamumuhunan ng  
kapital. 
 
          Gayunman, mas malalim ang problema ng mga industriya sa  
magaang na manupaktura para sa lokal na pamilihan.  Ginigipit sila ng  
kaluwagan sa importasyon, debalwasyon, tahasang pagkakait ng dayuhang  
pautang, at iba pa.  Mula 1979, mabilis na lumawak ang larangan para  
sa opensiba ng dayuhang pangangalakal. 
 
          Noong dekada '70, nakapagpanatili ang maraming industriyang  
panghalili-sa-import habang bumubuhos ang maraming dayuhang pautang at  
nagkonsentra ang korporasyong multinasyunal sa pagbebenta ng mga  
kasangkapan sa konstruksyon, structural steel, sasakyang de-motor,  
planta sa enerhiya, kompyuter, kasangkapang pambahay at mga  
kahalintulad.  Ngunit noong dekada '80, bunga ng higit na malalang  
krisis sa pinansya at ekonomya ng pandaigdigang sistemang kapitalista  
ang mga dayuhang nagpapautang at mga korporasyong multinasyunal ay  
naging higit na walang pasensya sa mga tinatawag na "industriyang  
panghalili-sa-import". 
 
 
TANONG:   May katotohanan ba sa paggigiit ng ilan na ang US at  
rehimeng Marcos ay seryosong nagpapatupad ng industriyalisasyong  
neokolonyal at reporma sa lupa upang gawing modernong neokolonyang  
industriyal ang bansa at mapahupa ang panlipunang ligalig? Sinasabi na  
ang "manupakturang nakatuon-sa-eksport" ay nagdadala sa bansa sa  
pagiging base-sa-manupaktura ng US at ibang mga kumpanyang  
multinasyunal.  May ilang nagsasabi na ang Pilipinas ay isa nang  
"bagong nag-iindustriyalisang bayan".  Sabi naman ng iba, kapitalista  
na ito.  Ano ang mga implikasyon ng ganitong mga pahayag para sa  
rebolusyonaryong kilusan? 
 
SAGOT:    Ang US at rehimeng Marcos ay nagpapatupad ng isang  
patakarang kontra-industriyalisasyon gaya ng pinatunayan ng mga  
nabanggit nang datos.  Ang nangyayari ay hindi industriyalisasyong  
neokolonyal ngunit anti-industriyalisasyong neokolonyal. 



 
          Hindi masasantabi ang pangunahing katotohanan na ang mga  
imperyalistang nagpapautang (IMF, World Bank, Asian Development Bank  
at mga bangkong pribado) at mga kumpanyang US at iba pang  
multinasyunal ay nagtutulak sa importasyon ng mga manupaktura sa bansa  
at gayundin sa eksport.  Kung kayat lubhang baon sa dayuhang utang ang  
Pilipinas na nasasayang sa mga proyektong di-industriyal at  
nakatuon-sa-konsumo. 
 
          Lalong napalayo ang bayan sa pagtatatag ng batayan at  
mabigat na mga industriya at higit na napalala ang kanyang  
pagkaatrasado bunga ng pagkawaldas ng malaking rekursong pinansyal.  
Malalim at kumprehensibo sanang naindustriyalisa ang bayan ng mga  
pondong ibinuhos sa mga sobrang prinesyuhan at mababa ang kalidad na  
mga kalsada; mga tulay at daungan; otel na 5-star, mga palasyo at 
upisinang pribado at mga plota ng sasakyan para sa mga upisina ng  
gubyerno; pagpapalaki ng parasitikong sentral na burukrasya at ng  
militarya; at iba pa.  Sa halip, ang mga ito'y mabigat na pasanin ng  
mamamayan sa balangkas ng kawalan ng pag-unlad. 
 
          Ang imperyalistang pag-eeksport ng labis na kapital  
(tuwirang pamumuhunan at pautang) ay uminog sa pag-eeksport ng mga  
surplas na manupaktura na iba't ibang tipo, liban sa kasangkapan na  
makatutulong sa atin upang likhain ang sarili nating mga kasangkapang  
industriyal (mga kalakal na pangkapital).  Ang tinatawag na  
manupakturang nakatuon-sa-eksport ay simpleng huwad na manupaktura na  
may limitadong saklaw at gaya ng nasabi na, hindi  
makapag-iindustriyalisa sa bayan.  Liban sa pagsasamantala sa murang  
lokal na paggawa sa limitadong saklaw para sa mga prosesong menor  
ngunit makain-sa-trabaho, ang layunin ng mga kumpanyang transnasyunal  
sa pagtatatag ng ganitong mga tipong empresa ay upang maikutan ang mga  
sagkang taripa at masamantala ang lokal na pamilihan. 
 
          May ilang panahon na ang tinatawag na manupakturang  
nakatuon-sa-eksport ay ginamit rin bilang kasangkapan sa propaganda  
upang likhain ang ilusyon ng industriyalisasyon. Hanggang nitong mga  
nakaraang taon, pinalolobo ng "manupakturang nakatuon-sa-eksport"  
kasama ang manupakturang kaugnay-ng-konstruksyon (semento, metal,  
pabrikasyon, pagpoproseso ng kahoy, at iba pa), ang mga numero ng GNP  
para sa manupaktura.  Sa paghigpit na dayuhang pautang, lumiit ang  
bahagi ng manupaktura at ang kabuuan ng industriya. 
 
          Sa ilalim ng rehimen, ang manupaktura at kabuuan ng  
industriya ay lumiit sa usapin ng tunay na netong produkto  at  
empleyo. 
 
          Ang mga proyekto sa industriyal na pananaliksik na  
ipinanukala ni Marcos, seryoso man o hindi, mula 1979 at ng Asean mula  
1975, ay tuluy-tuloy na tinutulan ng World Bank at ng mga  
transnasyunal na kumpanyang US at Hapon.  Sa kabila ng pag-eenganyo sa  
mga monopolyong dayuhan na mamuhunan at kontrolin and mga nasabing  
proyekto, patuloy nilang iginigiit na napakaliit ng lokal na pamilihan  
at sobra-sobra nila itong masusuplayan mula sa kanilang mga  
kasalukuyang plantang nasa ibang bayan, pangunahin, mula sa mga nasa  
sarili nilang bayan. 
 
          Kahit pa lahat ng labing-isang panukalang proyektong  



industriyal ay naitayo, ang mga ito'y magsisilbi lamang na mga  
pakitang-tao sa industriyalisasyon upang mapanlinlang na maihanay ang  
Pilipinas bilang "bagong nag-iindustriyalisang bayan".  Ngunit ang  
pinakamalakas na argumentong ginagamit ngayon ng mga nagpapautang at  
TNC's laban dito ay hindi ito kaya ng Pilipinas at walang makukuhang  
mga dayuhang puhunan at pautang para dito. 
 
          Kaugnay ng reporma sa lupa, inaamin mismo ng rehimeng  
US-Marcos na hindi nito nalutas and problema sa lupa pero  
ipinagyayabang nito na pinakamalaki ang kanyang nagawa kumpara sa  
alinmang naunang rehimen.  Kailangang tukuyin na pinalala ng  
kasalukuyang  rehimeng ito ang problema sa lupa.  Tiyak, mas malalaki  
ang kanyang naging mga pangako at pahayag at relatibong mas malaki ang  
nagawang pakunwaring pagbibigay sa reporma sa lupa kumpara sa alinmang  
naunang rehimen.  Ngunit ang lahat ng ito'y natatakpan ng  
pinakawalang-habas at malakihang paglipat ng lupa papunta sa isang  
bagong pangkat ng mga panginoong maylupa na nasa kapangyarihan. 
 
          Ang pambansang paglawak at pagtindi ng digmang bayan na  
nakabatay pangunahin sa masang magsasaka ang malinaw na patunay ng  
di-matiis na paglubha ng problema sa lupa.  Kung nagpatupad ng tunay  
na reporma sa lupa ang rehimen, hindi sana matatagpuan ng Partido  
Komunista ng Pilipinas at Bagong Hukbong Bayan ang matabang lupa para  
sa armadong rebolusyon. 
 
          Walang magaganap na industriyalisasyon at reporma sa lupa na  
makapapawi sa panlipunang ligalig, tulad ng ipinahahayag ng ilang  
huwad na rebolusyonaryo.  Sa katunayan ay may pagpapatindi ng  
pagsasamantala at pang-aaping pasista, dayuhan at pyudal. Sumusulong  
ang pambansa-demokratikong rebolusyon ng malawak na masa ng  
sambayanan. 
 
          Huling bahagi ng dekada '60 nang aktibong ipanukala ng mga  
patriyarkang Lava ang linya na mula pa dekada '50 ay seryoso nang  
gumagawa ng hakbang ang imperyalismong US upang ipatupad ang  
industriyalisasyon at reporma sa lupa.  Pinagtibay nila ang ganitong  
linya upang ipakita na ang mga "repormang pang-ekonomya na pinasimulan  
ng US" at hindi ang maling pamumuno ng mga Lava ang naging sanhi ng  
pagkabigo ng armadong rebolusyonaryong kilusan noong dekada '50; at  
upang labanan ang rebolusyonaryong linyang binabalangkas noong huling  
bahagi ng dekada '60. 
 
          Di nagtagal, ang mga patriyarka ay nakatagpo ng  
mapaniwalaing tagapagsalita na nagpakalat ng linya na, mula huling  
bahagi ng dekada '60 pataas, ang armadong pakikibaka ay higit pang  
walang saysay dahil ang US at rehimeng Marcos diumano ay higit na  
determinadong magpatupad ng industriyalisasyon at reporma sa lupa sa  
Pilipinas.  Mula noon, ang tagapagsalitang ito ay di na napagod sa  
pag-ulit-ulit ng nasabing linya at litong-isip na pinaghahalo ang mga  
huwad na Marxistang panimulaan sa mga kakatwang pahayag ng World Bank,  
mga TNC's at mga teknokrata hinggil sa "muling pagreistruktura sa  
ekonomya" ng Pilipinas. 
 
          Mula sa kanilang lantarang  pagsuko sa rehimeng US-Marcos  
noong 1974, labis na nalulong ang mga Lava sa kanilang kolaborasyon sa  
mga pasista kayat lalo silang naging bulag sa mga nagdudumilat na  
katotohanan tulad ng paglaban ng US-Marcos sa lokal na  



industriyalisasyon at reporma sa lupa at sa pambansang kumulatibong   
paglaki ng rebolusyonaryong kilusang masa. 
 
          Kunwa'y ipinapalagay ng mga Lava na ang Pilipinas ay  
nag-iindustriyalisa na at kasabay nito'y nagpoprotesta sila na ang mga  
MNCs ang nagmamay-ari o kumukontrol sa mga empresa at employer ng  
papalaking bilang ng manggagawang Pilipino.  At pagkatapos ay inaalo  
ng mga Lava ang isa't isa, na ang papalaking proletaryado sa kalaunan  
ay mahuhulog sa kanilang kandungan at isang araw ay maiisahan nila ang  
US at si Marcos, sa pamamagitan ng biglang pagpapabalikwas nila sa  
proletaryado laban sa pangkatin, sa tipo ng isang pag-aalsang lunsod  
tulad sa rebolusyong Ruso noong 1917.  Kinakalimutan nila na sa  
karanasan ng mga Bolshevik at sambayanang Ruso, tumungo ang labanan sa  
kanayunan sa mahabang panahon. 
 
          Labis na binibigyang halaga ng mga nasabing Lavaista ang  
"manupakturang nakatuon-sa-eksport" at huwad na reporma sa lupa bilang  
nakapagpasulong at nakapagpalaki sa modernong proletaryadong  
industriyal.  Kaya kahit wala ang pakunwaring pagtatayo ng  mabigat at  
batayang mga industriya tulad ng sa Taiwan at South Korea, ipinahayag  
ng isang tagapagsalitang Lavaista nang mas maaga pa sa World Bank na  
ang Pilipinas ay isang "bagong nag-iindustriyalisang bayan". 
 
          Mayroong ilang naggigiit na ang Pilipinas ay kapitalista na  
dahil ang uring manggagawa diumano'y nasa mayorya na. Pinagsasama-sama  
nila ang lahat ng mga nakakategorya bilang manggagawang industriyal,  
serbisyo at manggagawang-bukid at pinalalabo ang mahahalagang  
pagkakaiba sa hanay nila.  Nakikita naman nila na kahit ang mga  
manggagawang industriyal sa Pilipinas ay nakakabit pangunahin sa  
magaang na manupakturang umaasa-sa-import, dahil walang mga  
industriyang mabigat at batayan. 
 
          Ang pirming linya ng mga Lavaista ay hindi uubra ang  
matagalang digmang bayan na nakabatay pangunahin sa magsasaka.  Sa  
gayon ay nagkukunwari sila na sila'y umaasa sa isang uring manggagawa  
na diumano'y mabilis na lumalawak sa isang guni-guning proseso ng  
industriyalisasyon.  Ngunit sa kasamaang-palad, ang mga Lavaista ay  
iniiwasan ng masang manggagawa dahil sa kolaborasyon sa rehimen. 
 
          Lahat ng pagsisikap ng mga Lavaista na bigyang-matwid ang  
kanilang mga patuloy na pagkabigo at, mas malala pa, ang kanilang  
kolaborasyon ay napatunayang ganap na walang saysay.  Kahit ang mga  
teoristang Sobyet ay di-mapalagay at nababahala sa pag-amin ng mga  
Lavaista na ang US at rehimeng Marcos ay nagpapatupad ng  
industriyalisasyon sa bayan dahil pinangungunahan nito ang anumang  
pag-aalok ng Sobyet na "kaunlarang di-kapitalista" sa rehimen. 
 
TANONG:   Ipinapalagay na ang "industriyalisasyong neokolonyal" ay di  
mapipigilan at diumano'y itinatakda ito ng isang "bagong pandaigdigang  
hatian sa paggawa at "internasyunalisasyon ng kapital" kung saan,  
nagkokonsentra ang mga bayang kapitalista sa mga industriyang  
makain-sa-kapital (capital intensive) at mataas-sa-teknolohiya (high  
technology) at ipinapasa ang mga industriyang makain-sa-paggawa (labor  
intensive) sa mga bayang umuunlad upang ang mga nasabing  bayan ay  
maging industriyalisado at makaalis sa kolonyal na palitan ng  
hilaw-na-materyal na pang-eksport at manupakturang import.  Paano ito  
maiiugnay sa teorya ng modernong imperyalismo ni Lenin at sa mga  



kasalukuyang katotohanan sa pandaigdigang sistemang kapitalista? 
 
SAGOT:    May hangganan ang pagpapasa ng mga prosesong  
makain-sa-paggawa sa mga bayang umuunlad.  Hindi nagkukusa ang mga  
bayang kapitalista na magpasa ng mga proseso o industriyang  
makain-sa-paggawa sa mga bayang umuunlad hanggang sa punto ng  
pag-iindustriyalisa sa mga ito at pagkakait sa kanilang sarili ng mga  
bihag na pamilihan para sa kanilang surplas na manupaktura gayundin ng  
pinagkukunan ng murang hilaw na materyal. 
 
          Sa United States at iba pang bayang kapitalista, may  
obhetibong proseso ng palagiang mabilis na pag-iipon ng kapital.   
Pinapalitan ng makina ang mga manggagawa sa mga prosesong  
makain-sa-paggawa.  Ngunit kasabay nito, suhetibong hangad din ng  
pamunuang pulitikal at pang-ekonomya sa mga bayang kapitalista na  
lutasin ang kanilang problema sa kawalan ng trabaho.  Kung kayat ang  
paglipat ng mga prosesong makain-sa-paggawa sa mga bayang umuunlad o  
atrasado ay napakalimitado lamang at hindi maaaring tumungo sa  
kaunlarang industriyal ng mga bayang ito. 
 
          Kung hahayaan ng mga bayang kapitalistang mag-industriyalisa  
ang mga bayang umuunlad, ang kapitalistang krisis sa labis na  
produksyon ay mas mabilis na lalala.  Ang karaniwang praktis ng mga  
monopolyo kapitalista sa harap ng pagkalugi o mabilis na pagbaba ng  
tantos ng tubo ay bawasan ang produksyon o palitan ang kanilang  
mahihinang planta ng mga mas mahusay na planta kaysa sa hayaan ang mga  
bayang atrasado o umuunlad na magkaroon ng sariling industriyal na  
kapasidad. 
 
          Laging kinatatakutan at tinututulan ng mga dayuhang  
monopolyo kapitalista ang anumang permanenteng pagkabawas ng kanilang  
pandaigdigang pamilihan laluna't ang kanilang mga industriyang  
mataas-sa-teknolohiya ay nag-eempleyo ng limitadong bilang ng tao. 
 
          Ipaghalimbawa natin ang industriya sa asero na napakahalaga  
sa proseso ng industriyalisasyon.  Mas gugustuhin pa ng Estados Unidos  
na itigil o lusawin ang marami sa kanyang mga plantang asero kaysa sa  
ilipat ito sa mga bayang umuunlad o atrasado.  Ang mga planta sa asero  
na ipinautang sa ilang entidad tulad ng Taiwan, South Korea at Brazil  
na simpleng pakitang-tao lamang ay may limitadong kapasidad, at ang  
mga ekonomya nila ay nakagapos sa patuloy na pangangailangang  
masuplayan ng maraming tipo ng batayan at ispesyal na produktong asero  
mula sa mga kapitalistang bansa para sa malapad na hilera ng mga  
proyekto sa konstruksyon. 
 
          Ang ilang pakitang-taong proyektong industriyal ay  
ipinaubaya ng Estados Unidos at iba pang bayang kapitalista sa iilan  
lamang na bayang umuunlad dahil lamang sa malakas na kahilingan ng  
huli at hindi dahil sa pagkukusa sa bahagi ng nauna.  Hanggat maaari  
ay nagmamaniobra ang mga bayang kapitalista na ilimita ang mga  
proyektong industriyal at itali sila sa layuning makapiga ng higit na  
mga bentahe para sa kanilang mga sariling industriya. 
 
          Ang Pilipinas ay magandang halimbawa ng isang bayang  
atrasado na nakapako hanggang sa pagkakaroon lamang ng magaang na  
manupakturang umaasa-sa-import.  At inobliga pa itong umatras mula sa  
malawak na saklaw ng magaang na manupaktura na nagsisilbi sa lokal na  



pangangailangan at bumaling sa mas mababaw pang pagpoproseso ng ilang  
bagay para sa re-eksport.  Sa suma, gusto ng dominanteng TNC na  
magsuplay ng mga ganap na yaring produkto sa pamilihang Pilipino.   
Mukhang ang puntong ito'y hindi nasasapol ng mga nagpapahayag na may  
industriyalisasyong neokolonyal para sa bayan. 
 
          Ang modernong imperyalismo ay titigil sa pagiging modernong  
imperyalismo kung magpupursigi ito sa pag-iindustriyalisa ng mga  
bayang umuunlad.  Ang pangunahin at esensyal na iskema ng mga  
imperyalista ay suplayan ang mga bayang atrasado at umuunlad ng mga  
produktong manupaktura kapalit ng murang hilaw na materyal. Ang  
pag-eeksport ng labis na kapital sa anyo ng tuwiran at di-tuwirang  
pamumuhunan ay nagsisilbi sa tagibang na palitan ng mga labis na  
manupaktura ng mga bayang kapitalista at hilaw na materyal ng mga  
bayang umuunlad. 
 
          Kinukuha ng mga imperyalista ang kanilang labis na tubo mula  
sa di pantay na pangangalakal at mula sa pamumuhunan at pagpapautang  
na kasabay ng ganitong pangangalakal.  Kung ang pangangalakal na ito  
ay tinatawag na kolonyal, ito'y sa dahilang nagsimula ito sa panahong  
kolonyal; hindi ito nangangahulugan na nawawala ang kahalagahan nito  
sa ilalim ng modernong imperyalismo.  Ang sinumang gumagamit ng  
terminong neokolonyalismo bilang singkahulugan ng imperyalismo ay di  
dapat mag-isip na ang kolonyal na padron ng pangangalakal ay  
kailangang mapalitan ng isang bagay tulad ng "industriyalisasyong  
neokolonyal". 
 
          Hindi ipinapakita ng mga katotohanan sa kanilang kabuuan at  
mapagpasyang detalye na ang mga bayang kapitalista ay nagkusa nang  
bumuo ng "bagong pandaigdigang hatian sa paggawa" at pinahintulutan  
ang mga bayang umuunlad na umalis mula sa kanilang pag-asa sa  
produksyon ng mga hilaw na materyal na pang-eksport at importasyon ng  
mga yaring produkto.  Kailangan lamang tingnan ang mga katotohanan sa  
likod ng pakikibaka ng ikatlong daigdig para sa bagong pandaigdigang   
kaayusang pang-ekonomya.  Ang mga diyalogo at kumprontasyong  
Hilaga-Timog ay lalong tumitindi. 
 
          At narito ngayon ang mga Lavaista na nagsasabi na ang lahat  
ay naayos na, resulta ng pagkukusa ng mga imperyalista na sa  
pamamagitan ng mga TNC's diumano ay nagpasyang gawing industriyalisado  
ang mga bayang umuunlad sa pamamagitan ng maliit na bilang ng  
patakbuhing pagawaan mula sa mga bayang kapitalista.  Ganap na  
inilalantad ng librong Development Debacle ni Walden Bello, at iba pa,  
ang kahungkagan at pagkabigo ng pangakong industriyalisasyon ng  
Pilipinas sa pamamagitan ng "manupakturang nakatuon-sa-eksport". 
 
          Sa paglala ng kapitalistang krisis sa labis na produksyon,  
ang mga bayang kapitalista at kanilang mga TNC's sa tuwiran at sa  
pamamagitan ng kanilang mga bangko, ay nagdidikta sa mga bayang  
umuunlad na tumigil sa pagpanukala ng mga proyektong industriyal,  
babaan ang kanilang mga harang na taripa, manghiram sa ilalim ng  mas  
mabibigat na mga kundisyon, ibaba ang halaga ng kanilang salapi, at  
iba pa.  Itinutulak ng mga kapitalistang bayan ang kani-kanilang  
opensiba sa kalakalan sa kapinsalaan pangunahin ng mga atrasado o  
umuunlad na bansa. Kasabay nito, nagtatakda ang una ng mga kota at iba  
pang proteksyunistang mga hakbang laban sa mga eksport at re-eksport  
ng mga bayang atrasado o umuunlad. 



 
          Walang kawawaang namumulot ng sari-saring maling ideya ang  
mga Lavaista at sinasang-ayunan kahit ang mga huwad na pahayag ng  
World Bank at mga TNC's upang suportahan ang kanilang linya na ang   
imperyalismong US at rehimeng Marcos ay nag-iindustriyalisa sa bansa.   
Sa proseso, di sinasadyang naisasantabi nila ang teoryang Sobyet sa  
"kaunlarang di-kapitalista" pabor sa teorya ng industrialisasyon ng  
mga TNC's.  Sa puntong ito, ang tanging ikatutuwa ng Unyong Sobyet sa  
mga Lavaista ay ang kanilang pagsisikap na palabuin ang kahilingan ng  
ikatlong daigdig sa bagong pandaigdigang kaayusang pang-ekonomya. 
 
          Tutol na tutol ang mga Lavaista sa pambansa-demokratikong  
rebolusyon at dikit na dikit sa rehimen hanggang sa umabot ang  
kanilang pagkabulok sa punto ng pagpuri sa imperyalismong US sa  
guni-guning pag-iindustriyalisa sa bayan.  Magaganap lamang ang  
industriyalisasyon kapag ang bayan at mamamayan ay nakalaya na sa  
dominasyong dayuhan at pyudal. 
 
          Ang kaisipan na maaaring maindustriyalisa ang mga bayang  
umuunlad sa pamamagitan ngg paglipat ng mga industriyang  
makain-sa-paggawa mula sa mga bayang kapitalista ay nagmula diumano sa  
isang akdang may pamagat na "The New International Division of Labor"  
na isinulat ng mga iskolar na Kanlurang Aleman na sina Folker Froebel,  
Jergen Henrich at Otto Kreyer, ng Max Planck Institute.  Mula noon,  
ginamit na ng ilang tagapagtanggol ng mga TNC's ang ganitong pag-iisip  
upang palakihin ang papel ng mga TNC's sa tinatawag na  
industriyalisasyon ng mga ekonomyang umuunlad.  Pagkatapos, pinagtibay  
ng mga Lavaista ang nasabing kaisipan at tinawag nila itong  
industriyalisasyong neokolonyal at ibinandera bilang animo'y  
pagpapaunlad sa teorya ng modernong imperyalismo ni Lenin. 
 
          Ang kaisipan ay hindi totoong bago.  Ipinagbunyi ni Kautsky  
at kanyang mga disipulo sa Ikalawang Internasyunal ang dominasyon ng  
mga imperyalista sa mga kolonya at malakolonya sa batayan na ibubunga  
nito ang pagkasibilisado ng mga dominadong bayan at ang kanilang  
mapayapang pag-unlad tungong kapitalismo.  Kapalit ng kanilang hilaw  
na materyal, makukuha diumano nila ng kapasidad sa produksyong  
industriyal at magiging kapitalista.  Ngunit, noon tulad ngayon, ubos-  
kayang pinagsikapan ng mga imperyalistang kakutsaba ang mga lokal na  
reaksyunaryo na panatilihin bilang pinagkukunan ng murang hilaw na  
materyal ang mga dominadong bayan at kapaki-pakinabang na pamilihan  
para sa kanilang mga manupaktura. 
 
          Nasa panahon pa rin tayo ng modernong imperyalismo at  
proletaryong rebolusyon.  Ang mga esensyal sa teorya ni Lenin sa  
modernong imperyalismo ay nananatiling balido hanggang ngayon.  Ang  
mga saligang kalagayan na kanyang pinaghanguan ng mga batayang  
prinsipyo ay nagpapatuloy.  Wastong inilarawan niya ang imperyalismo  
bilang pinakamataas at huling yugto ng kapitalismo. Ito'y  
kapitalismong naaagnas, ang bisperas ng rebolusyong panlipunan kapwa  
sa mga bayang kapitalista at sa mga atrasado at umuunlad. Ang  
terminong neokolonyal ay ibang anyo lamang ng terminong imperyalismo  
at hindi nangangahulugan ng pag-iindustriyalisa sa mga bayang umuunlad  
ng mga monopolyong dayuhan o TNC's dahil sa katotohanan walang gayong  
industriyalisasyon na nagagagap. 
 
TANONG:   Ano ang maaaring sabihin hinggil sa kaisipan na, kasabay ng  



programa sa "reporma sa lupa" ng rehimeng US-Marcos, nagresulta sa  
signipikanteng pagsulong mula pyudalismo tungong kapitalismo ang mga  
hakbangin sa kaunlarang pangkanayunan tulad ng programa sa miracle  
rice, papalaking paggamit ng mga imported na sangkap sa produksyong  
agrikultural, sistema ng pirming-upa sa lupa, mabilis na paglaki ng  
mga manggagawang-bukid, korporasyong sakahan at compact farming  
pag-iiba-iba ng pananim, mga programa sa pagpaparami ng hayop,  
sistemang putting-out sa mga barangay at ang Kilusang Kabuhayan at  
Kaunlaran (KKK)? 
 
SAGOT:    Sa kawalan ng tunay na reporma sa lupa na nagwawasak sa  
pyudal at malapyudal na relasyong panlipunan, tanging ang mga  
malalaking kumprador at panginoong maylupa lamang ang maaaring  
makinabang sa mga hakbanging ito sa "kaunlarang pangkanayunan" sa  
kapinsalaan ng mga magsasaka at manggagawang-bukid.  May iilang mumong  
napupunta sa mga mayamang magsasaka at mga usurero-komersyante. Sa  
kanilang sarili, ang mga hakbanging ito ay hindi makapagdudulot ng  
anumang makabuluhang pagsulong mula pyudalismo at malapyudalismo at  
mula sa pangkalahatang malapyudal na katangian ng ekonomya. 
 
          Napalaki ng programa sa miracle rice ang produktibidad ng  
mga  magsasaka sa ilang daang libong ektarya ng lupa at pinalawak ang  
pamilihan para sa mga kemikal pang-agrikultura ng US.  Ngunit  
kinailangang tiisin ng magsasaka ang mas mataas ng gastos sa  
produksyon, laluna ng mga imported na sangkap sa produksyon (pataba,  
pestisidyo, patubig, at iba pa).  Pinaliit nito ang kanilang bahagi sa  
pananim at inilubog sila sa utang at higit na kahirapan.  Ang  
malapyudal na malalaking kumprador sa pangunguna ng pasistang  
naghaharing pangkatin ang nakakolekta ng pinakamalaking mga tubong  
komersyal sa importasyon ng mga agrikultural na sangkap sa produksyon.   
Ang mga magsasaka ay higit pang nagipit ng sistema sa pirming-upa at  
ng kontrol sa presyo ng kanilang mga produkto. 
 
          Mukhang ang mga magsasaka sa Central Luzon at iba pang lugar  
na hindi nagbayad o maliit lamang ang inihulog sa kanilang  
pagkakautang sa Masagana 99, na sa katunayan ay labis-labis nagpatubo,  
ang malaking  nakapakinabang sa programa sa miracle rice.  Ngunit nang  
ang Masagana 99 ay itigil, nagkaroon sila ng malaking problema.  Mula  
noon, ang mga magsasakang may sariling lupang sinasaka ay nagbebenta  
na ng kanilang mga lupa; ang mga kasama, ng kanilang karapatan sa  
pakikisama dahil sa papalaking utang na di nila mabayaran.  Kapwa ang  
mga maralitang magsasaka at manggagawang-bukid ay mas malalim na  
lumulubog sa kumunoy ng pyudalismo at malapyudalismo. 
 
          Ang kaayusan ng pirming-upa sa pagitan ng panginoong maylupa  
at tinatawag na namumuwisan ay pasok na pasok sa saklaw ng pyudalismo.   
Karaniwan, ang pirming-upa ay binabayaran ng butil dahil gustong  
samantalahin ng panginoong maylupa ang mas mataas na presyo sa mga  
buwan na tagsalat, kung kayat, naririyan ang sistemang kedan.  Sa  
anu't anuman, ang upa sa lupa na binabayaran ng kasama sa anyo ng  
paggawa, bahagi ng pananim o pera (sa ganitong pangkasaysayang  
pagkasunud-sunod) ay pyudal. 
 
          Ang mabilis na pagdami ng mga manggagawang-bukid ay isang  
pangyayaring malapyudal sa halip na ganap na kapitalistang pangyayari;  
sa dahilang wala ngang kaunlarang kapitalistang industriyal na  
maaaring  makahigop sa mga magsasakang nawalan ng lupa habang mabilis  



na nilalampasan ng pagkakamal ng lupa ng mga panginoong maylupa ang  
paglawak ng lupang masasaka.  Kapuna-puna ang pagdami ng  
manggagawang-bukid sa Gitnang Luson at iba pang lumang setelment dahil  
sa buong bayan ay sarado na ang mga eryang prontera para sa  
resetelment. 
 
          Sinasabi na ang mga manggagawang-bukid ay 55% na ngayon ng  
populasyon sa mga sakahan at mas malaki ang bilang kaysa sa mga  
magsasakang  may pirming lupang masasaka.  Hindi kami sigurado sa  
katumpakan ng numerong ito.  Mahirap gumawa ng pambansang surbey na  
nag-iiba sa manggagawang-bukid na umaasa pangunahin o buong-buo sa  
kanilang sahod at sa maralita at panggitnang magsasaka na nagdadagdag  
ng kanilang kita bilang mga manggagawang-bukid.  Ngunit ipagpalagay  
mang tumpak ang numero, hindi ito nangangahulugan ng anumang  
makabuluhang pagsulong sa kapitalismo, palayo sa malapyudalismo.  Sa  
kabilang banda, ito'y nangangahulugan na ang ekonomyang malapyudal ay  
umaapaw sa dami ng labis na paggawa hindi nito ma-empleyo.  Mas  
patungo ang direksyon sa bagong tipo ng demokratikong rebolusyon kaysa  
sa kapitalismo. 
 
          Nagpapatuloy ang konsentrasyon ng lupa pangunahin sa mga  
panginoong maylupa at mayamang magsasakang malapyudal.  Kailangan pang  
makitungo ang mga dayuhan at lokal na kapitalista sa bukid sa mga  
lokal na may-ari ng lupa.  Gayunman, nangunguna ang mga bagong tipong  
panginoong maylupa sa paggamit ng mga prosesong kapitalista tulad ng  
pagkuha ng mga pautang sa pananim, paggamit ng mga imported na  
agrikultural na sangkap sa produksyon, pag-upa ng mga  
manggagawang-bukid, at iba pa. 
 
          Sa sarili nitong pag-unlad, mabilis na lumalawak ang  
modernong pagsasakang pang-korporasyon at nagkaroon ng marahas na  
epekto sa mga maralitang magsasaka, setler at pambansang minorya, na  
patuloy na nawawalan ng lupa laluna sa Mindanao.  Ngunit nananatiling  
di-makabuluhan ang bahagi nito sa kabuuang lupang agrikultural.  
Gayunman, higit itong produktibo at kapaki-pakinabang kaysa  
pagsasakang gumagamit lamang ng murang paggawa ng manggagawang bukid at  
hindi gumagamit ng modernong makinarya at kasangkapan.  Ang tinatawag  
na compact farming ay maliit na maliit lamang:  sumasakop lamang ito  
ng kakarampot na eryang pantanghal ng Ministri sa Repormang Agraryo. 
 
          Pinalalawak ng mga dayuhang korporasyong-agrikultural ang  
lupang kontrolado nila sa pamamagitan ng pagpasok sa mga "kasunduan sa  
pagtatanim" sa National Development Corporation, mga panginoong  
maylupa at mga may sariling lupang sinasaka. Nangunguna ang mga  
korporasyong ito sa pagtataguyod ng mga bagong pananim na pang-eksport  
tulad ng saging, pinya, goma, palm oil, soya sa Mindanao.  Ang  
pagtatanim ng mas maraming tipong pananim para sa kapakinabangan ng  
mga dayuhang korporasyong-agrikultural at lokal na panginoong maylupa  
ay nagpapatibay sa pyudalismo at malapyudalismo.  Napakaraming may  
sariling lupang sinasaka, halimbawa, ang nawalan ng lupa at naging mga  
kasama at manggagawang-bukid bunga ng mabilis na akumulasyon ng lupa  
ng mga pasista, panginoong maylupa at dayuhang  
korporasyong-agrikultural. 
 
          Ang pagbebenta ng mga malalaking kumprador ng mga imported  
na agrikultural na sangkap sa produksyon sa maliliit na mga  
komersyante, ay isang malapyudal sa halip na kapitalistang pangyayari.   



Ito'y komersyal sa halip na industriyal na pangyayari, dahil ang mga  
sangkap sa produksyon na nanggagaling sa labas ng ekonomya ay hindi  
nililikha ng mga industriyang lokal. 
 
          Ang mga programa ng reaksyunaryong gobyerno sa pagpaparami  
ng mga hayop ay mga operasyong malaking kumprador din.  Nag-aangkat ng  
mga hayop na lahing imported sa masyadong pinamahal na presyo at sa  
gastos ng publiko.  Ipinamamahagi ang mga ito pangunahin sa mga  
panginoong maylupa.  Gayunman, ang mga ito ay isang patak na tubig  
lamang sa dagat ng pagpaparami ng hayop sa loob ng mga bakuran. Ngunit  
kahit magkaroon pa ng mga malalaking sakahang panghayupan, ang mag-aari  
pa rin nito'y ang mga malalaking kumprador at panginoong maylupa. 
 
          Bilang karagdagan, mayroon ngayong programang  
balik-sa-kalabaw kasabay ng programang balik-sa-patabang organiko  
(lalo na pagkokompost at azolla) resulta ng papakaunting dayuhang  
salapi para sa importasyon ng kasangkapang pansakahan at mga pataba. 
 
          Papakaunti ang mga ipinamamahaging patrabaho ng mga empresa  
sa kasuotan at electronics.  Taliwas sa sinasabi ng mga Lavaista ang  
mga ito ay hindi nakapagdulot kahit katiting na industriyalisasyon sa  
mga baryo.  Sa kalahatan, dahil sa baba ng bayad para sa bawat piraso,  
ang mga ito'y naging dagdag na pinagkakakitaan lamang ng mga  
magsasakang kababaihan sa panahong maluwag ang trabaho. Hindi totoong  
buo-buong mga baryo ang tumigil sa pagsasaka, upang umasa nang  
buong-buo o pangunahin sa mga ipinamamahaging patrabahong ito.   
Kalabisan ding sabihin na ang mga empresa sa kasuotan noong kasagsagan  
nito noong dekadang sitenta ay lumikha ng 500,000 trabaho sa mga  
baryo, kumpara sa 15,000 sa mga pagawaan. 
 
          Tulad ng pag-aasembol ng mga kotse, trak at motorsiklo at ng  
mga empresa sa kasuotan at electronics, ang KKK ay labis na  
pinahalagahan din ng mga Lavaista bilang mayor na salik ng tinatawag  
nilang neokolonyal na industriyalisasyon laluna dahil napakaraming  
propaganda ni Marcos hinggil sa pakikipagsosyo sa mga chain department  
stores ng US.  Maaari ngang i-eksport ang ilang mga produkto ng KKK  
(laluna ang mga yaring-kamay).  Ngunit hindi ito nangangahulugan ng  
anumang antas ng industriyalisasyon. 
 
          Sa saligan, ang KKK ay isang gimik pampropaganda sa harap ng  
papalubhang krisis pang-ekonomya.  Ginamit itong panlihis ng atensyon  
mula sa pagkagahaman ng pasistang diktador at kanyang mga kroni; at sa  
pagkabangkarote ng rehimen - na pawang ganap na inilalantad ng  
napakataas na implasyon at malalang kawalan ng trabaho. 
 
          Binalangkas ang KKK nang ang mga tinatawag na pondo sa  
rehabilitasyon ay dinarambong ng mga korporasyong kroni. Napakalaking  
bahagi ng pondo ng KKK ay ginagastos sa propaganda at sa di  
kinakailangang mga tauhang pang-administrasyon at mga konsultant na  
isiniksik sa mga dati nang nakatakdang mga proyekto sa "kaunlarang  
pangkanayunan" sa ilalim ng mga ministri at iba pang mga upisina labas  
ng Mimistry of Human Settlements. 
 
          Ang mga pamagat ng mga proyekto ng KKK ay: agro-forestry,  
paglinang ng mga produktong-dagat (marine culture), pantahanan at  
"magaang na industriya" (cottage & light industries") [amin ang mga  
panipi]; pabahay at mga sangkap sa pabahay (shelter & shelter  



components), at serbisyo.  Ang mga lumang proyekto ay linalagyan  
lamang  ng tatak ng KKK.  Mas malala pa, papalaki ang pagkuha ng mga  
burukrata at militar ng mga pondo ng KKK para sa sarili nila.  Ngunit  
ipot lamang ng manok ang napupunta sa kanila kumpara sa nakukuha ng  
pasistang diktador. 
 
TANONG:   Ano ang iyong pananaw sa mga sumusunod na kaisipan:   
 
          a)  na kasing-aga pa ng ika-16 siglo, ang kolonyalismong  
          Espanyol na isa nang kapitalistang pangkalakal ay nagpatupad  
          ng mga batas na burges at binago ang agrikulturang Pilipino  
          tungong pag-aaring kapitalista sa pamamagitan ng  
          pangigibabaw sa komunalismo ng angkan;  
 
          b)  na kasing-aga ng ika-19 siglo, napaunlad ang  
          kapitalistang agrikultura bunga ng masinsing  
          pakikipagkalakalan ng mga bayang kapitalista sa kolonyang  
          Pilipino at nagawang kapitalista ang buong kolonya; at  
 
          k)  na kapitalista ang Pilipinas dahil ang mga labis nitong  
          produkto ay dumadaan sa pamilihan ngunit ito'y kapitalistang  
          dependyente dahil sa kadulu-duluhan ay napupunta sa mga  
          imperyalista ang mga labis nitong produkto?  Iba't iba ang  
          pinagmulan ng mga nasabing kaisipan. 
 
SAGOT:    Nauunawaan ko kung bakit mo pinagsama-sama sa iisang  
katanungan ang tatlong kaisipang nabanggit.  May isang bagay silang  
pinagkakapareho.  Lumalayo sila sa pagbibigay ng pangunahing pansin sa  
mga pwersa at relasyon sa produksyon sa Pilipinas. Ang batayang  
pagkakaiba sa pagitan ng Marxista at burges na syensya sa ekonomya ay  
ang pagsisimula at pagtutuon ng una sa sistema ng produksyon at hindi  
pagpapatangay sa mga tunguhin sa pamilihan. 
 
          Suriin natin ang unang kaisipan at repasuhin kapwa ang  
kasaysayang pang-ekonomya ng Europa at Pilipinas gayundin ang ugnayan  
ng Europa at kolonyang Pilipino at ang resulta ng ganitong ugnayan. 
 
          Totoong ang manupaktura at kapitalismong komersyante ang mga  
pwersang pampakilos sa likod ng kolonyalismong Espanyol.  Ngunit hindi  
kinailangang magpatupad ng anumang burges na batas ang kolonyalismong  
ito upang mailagay sa ilalim ng kanyang kontrol ang agrikulturang  
Pilipino.  Ang Pilipinas ay kinuha sa pamamagitan ng dahas at  
pananakop; di lumaon ay ipinatupad ng mga mananakop ang sistemang  
enkomyenda para sa mga layuning administratibo at sa pangungulekta ng  
buwis.  Ang sistemang ito ay isang kasangkapang militar-pyudal na may  
mga ugat pangkasaysayan na abot pa sa panahon ng mga alipin.  Walang  
katuturan itong mga usap-usapan tungkol sa diumano'y pagpapatupad ng  
mga burges na batas sa agrikultura ng Pilipinas mula ika-16 na siglo  
upang gawin itong kapitalistang pag-aari. 
                   
          Kailangang tukuyin na magpahanggang ngayon, pinagtitibay at  
pinagtatanggol ng mga burges na batas sa Pilipinas ang mga pyudal na  
karapatan, laluna sa lupa.  Ang pag-aari sa lupa ng mga panginoong  
maylupa ay isang salot na nagpapatuloy sa ekonomyang Pilipino.   
Ngunit ipinagpapatuloy ng burgesya ang pyudal na karapatan sa pag-aari  
ng mga panginoong maylupa dahil sa pangamba na ang anumang pag-atake  
dito ay makasisira sa kabuuang konsepto ng pribadong pag-aari. 



 
          Noong ika-16 na siglo, hindi laganap sa Pilipinas ang  
komunalismo ng angkan. May napaunlad nang isang antas ng sibilisasyon  
ang nakararaming mayorya ng mga katutubo na lampas sa mabangis na  
kalagayan ng komunalismo ng angkan at mas maunlad sa batayan kaysa sa  
primitibong kalagayang tribo.  May ilang labi na lamang ng mga  
katangiang tribo.  Ang ilang elemento ng sibilisasyon noon ay ang  
kasanayan sa pagbasa't pagsulat, paggamit ng metal at pag-iral ng mga  
uri. 
 
          Hanggang walumpung porsyento ng mga katutubo ay nakatira sa  
mga lokal na komunidad na may populasyong bumibilang mula 300 hanggang  
20,000, na nasa baybayin ng mga dagat, malalaking ilog at lawa. May  
mga palayan sa tubigan at katihan.  May maunlad na kasanayan sa  
yaring-kamay na kinabibilangan ng kasanayan sa metal, paghahabi ng  
bulak at abaka at paggawa ng malalaking bangkang kayang maglulan ng  
50 (caracoa) hanggang 300 (joanga) katao.  Karaniwang gamit ang  
caracoa sa pangangalakal at pakikidigma. 
 
          Pribadong pag-aari ng mga naghaharing pamilya at seksyon ng  
mga maharlika ang karamihan sa mga kasangkapang pang-metal, lupang  
tubigan at mga alipin; inaangkin nila ang kabuuang produkto ng mga  
alipin; tumatanggap ng upa mula sa mga kasama at mala-alipin; at  
kinokontrol ang paggamit ng mga lupang komunal.  Ang labis na produkto  
ng lipunan ay sapat upang mapasigla ang pangangalakal sa pagitan ng  
mga komunidad, isla at gayundin sa mga karatig bayan tulad ng Tsina at  
iba pang bayan sa Timog Silangang Asya. 
 
          Maraming ipinamamalas ang kalakalan sa Tsina.  Ang mga  
katutubo ay nangalakal ng bigas, bulak, beeswax, troso, mga bao ng  
pagong, perlas at ginto kapalit ng bakal, tingga, tanso, mga lambat  
pangisda, seda at porselana. 
 
          Mapanlinlang ang paglalarawan sa Pilipinas ng mga naunang  
istoryan bilang isang modelo ng saradong barangay. Naituwid na ito ng  
maingat na pag-aaral sa mga istorikong salaysay na Espanyol at  
ebalwasyon ng mga katibayang arkeyolohikal, antropolohikal at  
pre-istoriko. Hindi natin dapat ipagkamali ang mga sibilisadong  
katutubo sa mga katutubong hindi nakalampas sa komunalismo ng angkan  
(Aeta) at komunalismo ng tribo (karamihan ng mga komunidad sa  
kabundukan). Ang mga ito ay nasa minorya kahit pa noong ika-16 na  
siglo. 
 
          Noong ika-16, ika-17 at ika-18 na siglo, pangunahing gumamit  
ng mga militar-pyudal na pamamaraan sa pagsasamantala tulad ng  
pangongolekta ng buwis, rekisisyon, sapilitang pagpapatrabaho at  
konskripsyong militar upang makapiga ng labis na produkto para sa mga  
mananakop.  Ito'y simpleng pandarambong. 
 
          Habang patuloy na pinaunlad ng mga prayle, ilang karaniwang  
mananakop at mga katutubong pinuno ang mga pyudal na praktika tulad ng  
akumulasyon ng lupang pribado, pangongolekta ng upa sa lupa, monopolyo  
sa pangangalakal, buwis sa mga komersyante, mga butaw pangrelihiyon,  
atbp., nagpatuloy at lumaki din ang pang-aalipin bago ito tuluyang  
napawi. Ngunit hindi inabot ng sistemang alipin ang saklaw na inabot  
nito sa Amerika.  Doon, ang mga Aprikano ay kinalakal upang gawing  
alipin sa mga plantasyon. 



 
          Ang mga alipin sa Pilipinas sa panahon ng unang dalawang  
siglo ng kolonyalismong Espanyol ay kinabilangan ng mga nabihag sa mga  
ekspedisyong militar laban sa mga Moro at tribo sa kabundukan, at mga  
ikinulong dahil sa pagtakas sa sapilitang pagpapatrabaho at  
konskripsyong militar.  Ang mga alipin ay ginamit bilang tagasagwan ng  
mga galeyon at bangkang militar o kaya'y permanenteng manggagawa sa  
mga obras publikas, mga katulong sa bahay at sa bukid. 
 
          Sa kabuuan ng kolonyal na paghaharing Espanyol, iniluwal ng  
pyudalismo ang malaking bulto ng labis na produktong napunta sa mga  
kolonyalista at kanilang mga katutubong tagapagpatupad. Noong ika-19  
siglo, ganap na umunlad at nahinog ang pyudalismo sa tulak ng dayuhang  
kalakalan sa mga bayang kapitalista na nangangailangan ng paparaming  
mga pananim na komersyal-industriyal. 
 
          Maaari na tayong tumungo sa ikalawang kaisipan. Maling  
sabihin na naging kapitalista ang agrikulturang Pilipino at gayundin  
ang ekonomyang Pilipino noong ika-19 siglo dahil lamang sa panlabas na  
tulak na ibinigay ng pakikipagkalakalan sa mga bayang kapitalista. Sa  
halip, ang pyudalismo ay walang kahalintulad sa nakaraan na yumabong  
sa buong bayan. 
 
          Pinasigla ng papalaking bentahan ng mga agrikultural na  
pananim sa mga bayang kapitalista ang kabuuang produksyon ng mga  
nasabing pananim gayundin ang ispesyalisasyon sa pananim at lokal na  
kalakalan. Ang pangkalahatang epekto ay ang itulak ang mga panginoong  
maylupang prayle at ang laganap na panginoong maylupang katutubo at  
mestiso na magkamal ng lupa at mangolekta ng mas mataas na upa mula sa  
mga kasama. Sa buong bayan, mas dominante ang nahihinog na relasyong  
pyudal kaysa sa mga elementong malapyudal tulad ng sistemang kalakal  
at malalaking kumprador. 
 
          Kahit nagpaupa man sila ng lupa sa mga katutubong  
sub-panginoong maylupa o umupa ng dayuhang manedyer na kanilang ginawa  
sa kalaunan, ang mga prayle ay walang habas na nangamkam ng lupa at  
nagpataas ng upa. Ang kasiglahang ibinigay ng kalakalang panlabas sa  
pagsasamantalang pyudal ay nagtulak sa mamamayan na magrebolusyon.  
Malinaw kung bakit malimit pumutok ang rebolusyon sa mga lugar kung  
saan naroroon ang mga lupaing prayle. 
 
          Balingan natin ang ikatlong kaisipan. Sa paglalarawan ng  
moda ng produksyon, hindi tayo nagsisimula sa pamilihan. Kung hindi,  
malamang na maligaw tayo at magpilit na walang ibang moda ng  
produksyong umiral liban sa kapitalismo. 
 
          Halimbawa, kahit sa moda ng produksyong alipin, ang produkto  
ng mga alipin, gayundin mismo ang mga alipin ay kinakalakal, ibig  
sabihin, dumadaan sa pamilihan. Sa lipunang pyudal, nakikitungo rin  
ang mga panginoong maylupa sa mga komersyante. Ang susing katanungan  
ay hindi kung paano ipinamamahagi ang labis na produkto kundi, kung  
paano ito nililikha at pinipiga mula sa mga aktwal na lumikha.  
Tinatawag na alipin ang moda ng produksyong alipin sapagkat ang  
pangunahing bahagi ng labis na produkto ay likha ng mga alipin sa  
halip ng mga kasama o ng iba pang mga uri sa lipunan. 
 
          Hindi lahat ng labis na produkto ng kasalukuyang ekonomyang  



malapyudal ay napupunta sa mga imperyalista. Ang mga panginoong  
maylupa, malalaking kumprador at imperyalista ay nakakakuha ng  
kani-kanilang bahagi. Kinukuha ng mga imperyalista ang kanilang  
labis-labis na tubo sa pamamagitan ng di-pantay na kalakalan, tuwirang   
pamumuhunan at  pagpapautang; at hawak nila ang panikwas upang iakma  
ang padron ng produksyon at kalakalan sa kanilang pakinabang. 
 
          Ang moda ng produksyon sa Pilipinas ay nasa saklaw ng  
impluwensya ng pandaigdigang kapitalismo at umaasa dito. Ngunit ito'y  
malapyudal at hindi kapitalista sa kanyang partikular o sariling moda  
ng pag-iral. Ang terminong dependyenteng kapitalismo ay maaaring  
tumungo sa higit na kalituhan sa halip na kalinawan. 
 
          Sa anong pakahulugan sinasabi na ang pyudalismo ay batayang  
panlipunan ng imperyalismo? May mga naggigiit na ang pyudalismo ay  
hindi, at kailanman ay di naging batayang panlipunan ng imperyalismo  
sa bayan. Sinasabi nilang napakalakas ng imperyalismo kayat hindi nito  
kailangan ang pyudalismo. Hindi nila mapag-iba ang pagwasak ng  
kapitalismo sa pyudalismo sa pag-unlad ng mga bayang kapitalista, at  
ang paggamit sa pyudalismo ng modernong imperyalismo sa kanyang  
pakinabang, sa mga kolonya at mga malakolonya. 
 
          Sa kasaysayan at sa kasalukuyan, umaangkla ang  
imperyalismong US sa pyudalismo sa Pilipinas, sa iba't ibang larangang  
panlipunan: ekonomiko, pulitikal at kultural. Hindi dahil sa kahinaan  
kaya ginagamit ng imperyalismong US ang pyudalismo, kundi dahil sa  
katusuhan at lakas. Ang pangunahing interes ng imperyalismong US ay  
hindi ang paunlarin at gawing industriyalisado ang Pilipinas at gawin  
itong isa pang kapitalistang kakumpitensya, kundi ang panatilihin  
itong pinagkukunan ng hilaw na materyal at pamilihan ng mga  
manupakturang US sa pamamagitan ng mga panginoong maylupa at  
malalaking kumprador na sa pangunahin ay malalaking panginoong maylupa  
rin. 
 
          Sa ekonomya, ang mga panginoong maylupa ang namamahala sa  
produksyon ng mga pananim na kailangan ng mga imperyalista at bumubuo  
sa bulto ng mga eksport. Inaangkin ng lahat ng panginoong maylupa na  
nasa produksyon ng mga pananim para sa lokal na pamilihan at para sa  
eksport, ang malaking bahagi ng labis na halaga at ginagamit nila ito  
upang makabili ng mga kalakal na pangkonsumo na gawa sa US. Winawaldas  
nila ang dapat sana'y maaaring maging rekursong pamuhunan at  
pinipigilan ang industriyalisasyon ng Pilipinas. Sinasarili nila ang  
lupa at tinitiyak ang pagkaatrasado at bulnerabilidad ng Pilipinas sa  
imperyalistang dominasyon. 
 
          Sa pulitika, karaniwan ay panginoong maylupa ang mga  
reaksyunaryong lider pampulitika mula sa antas ng meyor hanggang sa  
presidente. Kahangalan para sa mga pulitikong Amerikano na akuin ang  
gawain ng kanilang mga lokal na alalay. Walang panganib na magaganap  
ito sa Pilipinas. 
                        
          Totoo rin ito sa ekonomya. Kahangalan para sa mga Amerikano  
na halinhan ang mga panginoong maylupa sa mga dating lupain sa mga  
eryang pyudal at malapyudal. Mas gusto ng mga agri-korporasyong US na  
pasukin ang mga prontera sa kapinsalaan ng mga setler at pambansang  
minorya. Ngayon, mas gusto din nilang pumasok sa mga "kasunduan sa  
pagtatanim" katuwang ang estado, mga panginoong maylupa at mga may  



sariling-lupang sinasaka. Magpahanggang ngayon, nakapagpanatili sa  
buong bayan ang uring panginoong maylupa sa Pilipinas at hindi  
nagpaubaya sa mga lokal na kapitalista. 
 
          Sa kultura, ang burges na imperyalistang kultura ay lumukob  
sa pyudal na kulturang inianak ng kolonyalismong Espanyol at Simbahang  
Katoliko. Ang imperyalismong US ay hindi nangangahas na pawiin at  
palitan ang pyudal na kulturang nananatiling laganap. Mas gusto niya  
itong sakyan at gamitin katulad ng kanyang ginagawa sa ekonomyang  
panginoong maylupa. 
 
          Si Lenin ang nagsabi na ang modernong imperyalismo ay  
nakikipag-alyansa sa pyudalismo sa mga kolonya at malakolonya. Ang  
modernong burgesyang industriyal na nagwasak sa ekonomyang pyudal sa  
mga bayang kapitalista ay di dapat ipagkamali sa dayuhang monopolyong  
kapitalismo na nanghihimasok sa atrasadong ekonomya ng mga kolonya at  
malakolonya. Itinulak ng imperyalismo ang pagyabong ng malapyudalismo  
at malaking burgesyang kumprador, ngunit hindi hanggang sa punto ng  
pagtransporma sa Pilipinas bilang modernong neokolonyang  
industriyalisado o indibidwal na bayang kapitalista. 
 
          Mali ring sumipi mula kay Marx at Lenin kaugnay ng modernong  
burgesyang industriyal noong ika-19 siglo sa Inglatera at maagang  
bahagi ng ika-20 siglo sa Rusya at sabihing ang ganitong burgesya ay  
tuwiran nang namumuno sa ekonomya ng Pilipinas. Ang naghaharing  
burgesya ay ang malaking burgesya kumprador. Elemento ito ng modernong  
burgesyang industriyal at uring panginoong maylupa sa Pilipinas at  
wala pang batayang lokal sa mabigat at batayang industriya para sa  
magaang na manupakturang pinatatakbo nito. 
 
          Ang mga Lavaista ay lumilikha ng kalituhan. Kung minsan ay  
inaamin nila ang napakalinaw na imperyalistang dominasyon sa bayan. Sa  
ibang pagkakataon naman ay iginigiit nilang pinamumunuan na ng  
modernong burgesyang industriyal ang bayan kapag gusto nilang tawaging  
kapitalista ang bayan. 
 
          Ang unang hayagang umatake sa pormulasyong, "Ang pyudalismo  
ay ang batayang panlipunan ng imperyalismo sa Pilipinas" ay si Dr.  
Jesus Lava, noong 1970. Inisa-isa niya ang serye ng mga aktibidad na  
dinirihe at pinondohan ng US at tinawag ang mga itong batayang  
panlipunan ng imperyalismong US sa Pilipinas. 
 
          Kahit ang mga naliliwanagang ekonomistang neoklasikal ay  
nakakaintindi na ang monopolyong dayuhan at ang pyudal na pagsakal sa  
ekonomya ay ang mga sagka sa pag-unlad ng kapitalismo sa bayan. Alam  
ng mga rebolusyonaryong proletaryo na kung magagapi nila ang uring  
panginoong maylupa sa kanayunan, walang ibang matutuntungan ang  
imperyalismo at malalaking kumprador liban sa iilang lunsod na di nila  
kayang panatilihan nang matagal. 
 
          May mga nakikipagkorus sa mga Lavaista sa pagsasabi na hindi  
maaaring gamitin sa Pilipinas ang pormulasyong, "pyudalismo ang  
batayang panlipunan ng imperyalismo" sapagkat hinugot ito (ginamit ang  
salitang hugot sa halip na hango dahil ang hugot ay termino ng  
pangungutya na gamit ng mga orihinal na henyo) mula kay Mao. Hindi  
nila alam na kahit si Mao ay hindi umaangkin ng orihinalidad sa  
nasabing prinsipyo. 



 
          Ang modernong imperyalismo ay naranasan at napagmasdan sa  
kabuuan ng maraming mamamayan sa mga kolonya at malakolonya. Bakit  
ngayon hindi maaaring makarating ang buo-buong bayan o kanilang mga  
paham at lider sa iisang pormulasyon? Ang kalunus-lunos ay kung ang  
mga pormulasyong ito ay hindi suportado ng mga datos at pagsusuri. 
 
          Ang mga Marxista ba ngayon ay titigil sa pagiging Marxista  
dahil humahalaw sila ng mga batayang prinsipyong gumagabay mula kay  
Marx, Lenin, Stalin, Mao at Ho? Walang magagawang teoretikal na  
pagsulong kung walang tanglaw at higit na pagsubok ng dati nang  
napatunayang mga ideya, habang nagsasagawa tayo ng kongkretong  
pagsusuri ng mga kongkretong kalagayan. Pinagtibay ng nasabing  
pormulasyon ang pangkalahatang pagkakapareho ng  malakolonyal at  
malapyudal na kalagayan sa pagitan ng pre-sosyalistang Tsina at  
Pilipinas ngayon. Ang Pilipinas gayunman ay maraming partikularidad na  
kakaiba sa lumang Tsina. 
 
TANONG:   Maaari mo bang higit na talakayin ang makauring katangian ng  
naghaharing pangkating Marcos? Ipinapahayag ng ilang Lavaista na  
"kinakatawan ng pangkating ito ang pangingibabaw ng pambansang  
burgesyang repormista sa mga pyudal na panginoon at kumprador". Ang  
sabi naman ng iba, isinulong ng pangkating ito ang kapitalismo at  
kaunlarang industriyal sa pamamagitan ng paggamit sa estado upang  
tipunin ang walang katulad na laking rekursong pinansyal upang muling  
ipamuhunan. Totoo ba ang mga pahayag na ito? Ano pa ang maaari nating  
asahan mula sa nasabing pangkatin? May posibilidad bang bumaling ito  
sa makabayang burges na alternatiba? 
 
SAGOT:    Hindi tugma sa katotohanan ang pahayag, na kinakatawan ng  
naghaharing pangkating Marcos ang isang pambansang burgesyang  
nakapangibabaw sa malalaking kumprador at panginoong maylupa. Ang  
naghaharing pangkating Marcos ay ang dulong seksyon ng malalaking  
kumprador at panginoong maylupa at inaangkin ng mga uring ito ang  
pinakamalaking bahagi ng yaman sa bisa ng kanyang awtokratikong  
kapangyarihan. 
 
          Nakipagsabwatan si Marcos sa imperyalismong US upang itayo  
ang pasistang diktadura noong 1972, at atakihin nang walang  
patumanggang lakas ang papaunlad na kilusang antiimperyalista ng  
sambayanan at baligtarin ang mga makabayang desisyon ng Korte Suprema  
noon sa mga kasong Quasha at Luzteveco. Bago pa man sa  deklarasyon ng  
Batas Militar noong 1972, itinaguyod na ng naghaharing pangkating  
Marcos ang mga batas sa pamumuhunan na magpapahintulot sa US na  
maunahan ang pagtatapos ng Kasunduan sa Pagkakapantay at Kasunduang  
Laurel-Langley upang mapanatili ang "pantay na karapatan" sa  
pamamagitan ng "pambansang pakikitungo" sa mga dayuhang mamumuhunan. 
 
          Sapul sa kanyang pagkakaluklok sa kapangyarihan, pinamunuan  
ni Marcos ang kanyang pangkat sa paggamit ng kanyang awtokratikong  
kapangyarihan upang angkinin ang buo-buong linya ng mga negosyong  
malaking kumprador at mga mayor na empresa, at naging  
pinakamakapangyarihang seksyon ng malaking burgesya kumprador. Sa  
balangkas ng pagkatuta sa imperyalismong US, ang naghaharing seksyong  
ito ang naging pinakamayaman at pinakareaksyunaryong seksyon ng  
malaking burgesya kumprador. 
 



          Sa pamamagitan ng pagkontrol at pagmanipula sa mga  
bangkong pribado at ng estado, nakuha ng pangkating ito ang  
pribadong monopolyo sa mga negosyo sa asukal, kopra, langis ng niyog  
at troso. Malaki ang naging parte nito sa mga empresa sa pagmimina at  
negosyo sa saging. Impluwensyado nito ang buong produksyon ng hilaw na  
materyal na pang-eksport ng bayan. 
 
          Sa pamamagitan ng malakihang dayuhang pangungutang para sa  
mga layuning di-produktibo at di-industriyal, nagkaroon ng malaking  
pondong mamamanipula ang pasistang pangkatin at mabilis na naging  
Numero Unong ahenteng pinansyal at pangkalakal ng US at iba pang mga  
korporasyong transnasyunal. Sa hanay ng mga malalaking kumprador, ang  
mga korporasyong kroni ang nakinabang nang husto sa mga pautang ng  
estado at garantiya ng estado sa pautang para sa importasyon ng mga  
kalakal para sa kagyat na konsumo at mga imprastrukturang nakatuon sa  
konsumo, enerhiya, turismo at mga kahalintulad na programa. 
 
          Sa esensya, ang mga korporasyong kroni o grupo ng mga  
kumpanyang pinamumunuan ng mga Benedicto, Disini, Silverio, Cuenca,  
Cojuangco, Romualdez, Tan, Dee at iba pang tau-tauhang Pilipino at  
Kuomintang, ay mga malalaking kumprador na entidad na kumikilos bilang  
ahente ng US at ibang mga kumpanyang multinasyunal. Nakakahilo sa dami  
ang tipo ng mga negosyong pinasukan nila, ngunit wala ni isa dito ang  
nasa industriyang mabigat at batayan. 
 
          Kabilang sa mga negosyo nila ang mga bangko, bahay sa  
pamumuhunan, seguro, pangangalakal, gilingan, konstruksyon, real  
estate, otel, pagmimina, pagtotroso, mga plantasyon, magaang na  
manupakturang umaaasa-sa-import, kasuotan, electronics, pag-asembol ng  
mga sasakyan, pataba, pagbabarko, kuryente, telepono, masmidya,  
pasugalan (jai-alai at kasino), atbp. Nakalalamang ang mga kroni sa  
kanilang mga kakumpitensyang malalaking kumprador bunga ng  
kapangyarihan ng kanilang awtokratikong pinuno. 
 
          Lahat ng tipo ng salamangka ng burukratang kapitalismo, sa  
pinakamasahol na operasyon nito, ay ginamit sa pakinabang ng bagong  
oligarkiya. Ang mga utang at garantiya sa utang ay pinalusot nang  
kakaunti o walang kolateral. Gumawa ng mga sikretong dikreto at mga  
impormal na kautusan upang makapagbigay ng mga ispesyal na  
pribilehiyo. Nagpataw ng mga ispesyal na buwis sa mamamayan na  
itinuring bilang mga pondong pribado. Ang mga kliyente ng mga kumpanya  
sa serbisyo publiko ay inobligang bumili ng mga sapi at magbayad ng  
papalaking ispesyal na singilin. Pinayagan ang mga permanenteng "toll  
gate". Monopolisado at labis ang presyo ng mga kalakal at pagkatapos  
ay sinasabihan ang mamamayan na nagtatamasa sila ng "sinubsidyuhan" o  
"sosyalisadong" mga presyo. 
 
          Ang mga huli na at pampalubag-loob na mga proyektong  
industriyal tulad ng pantunaw ng tanso at planta sa coco-chemical  
(makalipas ang labimpitong taon ng paghaharing Marcos) ay hindi  
nakapagpabago sa anti-industriyal na katangian ng mga pasistang  
kumprador. Ang mga proyektong ito ay mga pakunwaring pagbibigay lamang  
at mula pa simula ay nalagay na sa disbentahe, bunga ng burukratikong  
katiwalian at kontrol dito ng mga nagpapautang at mamumuhunang  
dayuhan. Walang pinag-iba ang pabalat-bungang pagbibigay sa mga  
proyektong ito sa huwad na reporma sa lupa. 
 



          Ang mga patakaran at aktibidad sa ekonomya at pinansya ng  
bayan ay higit pang dinidiktahan ng mga bangkong imperyalista at mga  
multinasyunal na korporasyong US. Kahit ang pagpapanggap na umaayon  
siya sa industriyalisasyon ay ipinagbabawal kay Marcos. Pinagsabihan  
siyang magkonsentra na lamang sa "kaunlarang pangkanayunan" at higit  
pang higpitan ang pambansang burgesya at buong sambayanan sa  
pamamagitan ng dagdag na pagbubuwis, debalwasyon, pagluluwag sa  
importasyon, implasyon, atbp. 
 
          Liban sa pagiging pinakamalalaking kumprador sa bayan, ang  
mga punong pasista ay naging pinakamalalaking panginoong maylupa.  
Nakapagkamal sila ng mga malalaking lupain at gilingan para sa tubo,  
niyog, saging, palay, mais at iba pang mga mayor na produktong  
agrikultural na pang-eksport. Ginagamit nila ang mga bangko upang  
maangkin ang lupa ng mga panginoong maylupang wala sa kapangyarihan,  
gayundin ng mga may sariling-lupang sinasaka. Iba-iba ang ginagamit  
nilang dahilan - lupang pang agro-industriyal, mga sona sa  
pagpoproseso ng eksport, pagtatanim ng mga puno, counter-insurgency,  
mga kontrata sa pastulan - upang maagaw ang lupa mula sa mga  
maralitang setler at komunidad ng mga minorya. 
 
          Habang lumalala ang krisis pang-ekonomya sa loob at labas  
ng bayan at ang pagkuha ng dayuhang pautang ay humihirap at bumibigat,  
maraming mga korporasyong kroni ang nagbagsakan at ang mga  
institusyong pampinansya at ng estado ang pinasasagot sa malaking  
pagkakautang ng mga bangkaroteng kumpanyang ito. Nalugi ba sa proseso  
ang mga pasista?  Hindi! Upang itayo ang kanilang mga piramid o bula,  
nakautang sila nang kakaunti o walang kolateral, nagpalabis ng presyo  
ng mga kalakal at serbisyong diumano'y binayaran ng mga nasabing  
kumpanya at gumawa ng "mapanlikhang pagkukwenta". 
 
          Walang anumang iniambag ang mga pasista sa  
industriyalisasyon ng Pilipinas. Sa halip, pinalala nila ang  
pagkaatrasado ng ekonomya. Ibinaon nila sa pagkakautang ang bayan at  
ipinagbili ito. Kasama ng mga imperyalista, sila ay nandambong at  
naglabas ng katakut-takot na halaga ng yamang panlipunan. Itinatago ng  
mga punong pasista ang kanilang ninakaw sa labas ng bayan sa anyo ng  
mga sikretong akawnt sa bangko, piling real estate, blue-chips na sapi  
(istable at mataas-ang-halagang sapi), trust funds, mga bara ng ginto,  
alahas at koleksyon ng sining. 
 
          May posibilidad kayang bumaling ang pasistang pangkating  
malalaking kumprador-panginoong maylupa sa pambansang burges na   
alternatiba?  Walang anumang indikasyong magbabago sila ng katangian.  
Minsan, kunwa'y nagrereklamo si Marcos sa di katanggap-tanggap sa  
pulitikang mga diktang pang-ekonomya ng kanyang imperyalistang amo.  
Ngunit ginagawa niya ito upang iangat lamang ang kanyang reputasyon  
sa pagkapapet. Tuloy-tuloy ang naging pangangalaga niya sa interes ng  
US at pagpapahirap sa mamamayan. 
 
          May ilang pagkakataon sa mga bayang malapyudal, na bumaling  
mula posturang malaking kumprador tungong burges pambansa ang mga  
burukratang kapitalista. Ngunit hanggang ngayon, walang pinakikitang  
kagustuhan o abilidad si Marcos na gawin ito. Nauubusan na siya ng  
panahon. Napakabilis na lumalala ang krisis pampulitika at  
pang-ekonomya at malapit na siyang salubungin ng mga matagal nang  
naghihintay sa kanyang sina Chiang Kai-shek, Ngo Dinh Diem, Lon Nol,  



Shah ng Iran at Somoza. 
 
          Ganap nang nabulok ang mga Lavaista sa kanilang  
pakikipagsabwatan sa mga pasista kayat arbitraryo nilang inihihiwalay  
si Marcos sa imperyalismong US at itinatanghal siya bilang pambansang  
burges. Nagkakabuhol-buhol tuloy sila sa mga nakalilito at  
nagsasalungatang mga pahayag at palagay. 
 
          Sa isang bigong pagsisikap na lalong lituhin ang sambayanan,  
ipinahahayag ng mga Lavaista na si Marcos lamang ang pinupuruhan ng  
atake ng mga rebolusyonaryo. Mula pa huling bahagi ng dekada '60 ay  
sinasabi na nila ito. Ganap na siguro silang bulag, pipi at bingi; o  
kaya'y ganap nang nawawala-sa-sarili kaya di nila makita ang pagtukoy  
sa kumbinasyong US-Marcos bilang kaaway, gayundin ang pagsusulong ng  
pambansa-demokratikong linya laban sa imperyalismong US, pyudalismo at  
burukrata kapitalismo. 
 
TANONG:   Maaari mo bang talakayin ang krisis pang-ekonomya ng  
Pilipinas?  Nalalampasan na ba ng mga pwersa sa produksyon ang  
relasyong malapyudal? Paano umuunlad ang tunggalian ng mga uri sa moda  
ng produksyon gayundin sa superistruktura?  Ano ang hinaharap ng  
rebolusyonaryong pagbabago? 
 
SAGOT:    Nasa palagiang krisis ang moda ng produksyong malapyudal sa  
Pilipinas. Dala-dala nito mula pa ika-19 siglo, ang krisis ng isang  
pyudalismong labis nang nahinog, na hindi nalutas ng lumang  
demokratikong rebolusyon dahil sa pakikialam at pananakop ng  
imperyalistang US. 
 
          Noong unang dekada ng siglo, animo'y winasak ng  
imperyalistang US ang pyudalismo, nang bilhin nito ang mga lupaing  
prayle, buksan sa paninirahan ang mga lupang publiko at ipakita ng  
1903 senso, na bumagsak ang tantos ng pakikisama mula sa kanyang rurok  
noong ika-19 siglo hanggang 18% na lamang. Ngunit sa kalaunan, ang mga  
lupaing prayle ay napasakamay ng mga panginoong maylupa at di ng mga  
magsasaka. Gayundin, ang mga setler ay palaging inaagawan ng mga  
panginoong maylupa ng kanilang lupang nalinang. Sa bawat dekada,  
tumataas ang tantos ng pakikisama. 
 
          Pinanatili at ipinatong ng monopolyo kapitalismong US ang  
kanyang sarili sa pyudalismo, winasak ang mga lokal na manupakturang  
yaring-kamay at pinigilan ang pag-unlad ng kumprehensibong lokal na  
manupaktura. Ipinailalim nito ang pyudalismo sa di-pantay na palitan  
ng manupakturang imported at hilaw na materyal na pang-eksport, na  
nagpangibabaw sa malaking burgesya kumprador sa uring panginoong  
maylupa sa iniresultang ekonomyang malapyudal. 
 
          Ang moda ng produksyong ito ay matagal nang dumaranas di  
lamang ng lumang di-resolbadong krisis ng pyudalismo, ngunit gayundin  
ng krisis ng pandaigdigang sistemang kapitalista, partikular ng  
imperyalismo, na walang iba kundi naaagnas na kapitalismong palagiang  
nasa krisis. Ang sambayanang Pilipino, lalo na ang mga manggagawa at  
magsasaka, ay tuloy-tuloy na nagpupumiglas mula sa pagkakagapos ng  
pagsasamantalang dayuhan at pyudal. 
 
          Antas-antas na bumubulusok ang palagiang krisis  
pang-ekonomya bunga ng mga panlabas at panloob na salik. Tagibang ang  



paglaki ng mga pwersa sa produksyon. At walang patumanggang  
ninanakawan ng mga dayuhang kumpanyang monopolyo kasama ng mga lokal  
na nagsasamantalang uri, ang mga naghihirap na masa ng kanilang labis  
na produkto at pinananatili sila sa papalalang kalagayan ng  
pagkabusabos at kawalan. 
 
          Sa deka-dekada, nilalampasan ng paglawak ng lupang  
agrikultural ang paglaki ng populasyon, pangunahin dahil sa  
ispontanyong paglikas ng magsasaka at pagbubukas ng mga bagong lupa.  
Ngunit mas mabilis ang pagkakamal ng lupa ng mga panginoong maylupa.  
Ngayon, halos sarado na ang mga eryang prontera sa panibagong  
paninirahan. Ang mga magsasakang setler, pati na  mga pambansang  
minorya ay inaagawan ng kanilang mga homestead at lupang ansestral. 
 
          Sa mga luma at bagong lupang pinaglipatan, ang mga magsasaka  
ay nagiging proletaryado (inaagawan ng lupa at kagamitan), ngunit  
walang industriyalisasyong makahihigop sa lumalaking labis na  
paggawang ito. Napakaraming taong nagkukumpitensya sa pana-panahong  
gawaing bukid at umaapaw sila sa mga syudad upang doon mag-unahan sa  
mga samu't saring trabaho. Laganap ang kawalang-hanapbuhay. 
 
          Ang problema sa lupa ay higit pang lumala kaysa dati. Kung  
kayat ang rebolusyong agraryo ng mga magsasaka at manggagawang bukid  
laban sa uring panginoong maylupa ay lumalaganap sa pambansang saklaw.  
Kasabay ng paglakas ng armadong hukbo ng magsasaka at iba pang  
organisasyong masa, ang kasalukuyang pangkalahatang kampanya sa  
pagpapababa ng upa sa lupa at pagpawi sa usura ay tiyak na aabot sa  
antas ng kumpiskasyon ng lupa mula sa mga panginoong maylupa at  
libreng pamamahagi sa mga nagsasaka. 
 
          Nananatiling pangunahing sosyo-ekonomikong problema ang  
pyudalismo. Saklaw nito ang malawak na mayorya ng masang magsasaka ng  
sambayanan. Ang pinakamalaking bahagi ng labis na produkto ay kinukuha  
mula sa uring ito at pinaghahatian ng mga mapagsamantala. Kasabay ng  
dayuhang monopolyo kapitalismo, ang pyudalismo ay kailangang pawiin  
upang mapalaya ang mga pwersa sa produksyon ng bayan. 
 
          Sa pamamagitan ng diumanong "kaunlarang industriyal",  
itinaguyod ng imperyalismong US ang mga gilingang agrikultural, mga  
empresang sumisira sa kalikasan, bahagyang pagpoproseso ng mga lokal  
na hilaw na materyal, mga manupaktura sa lokal na konsumo noong dekada  
'50 na panghalili-sa-import ngunit umaasa-sa-import at kamakailan  
lamang, ang higit pang umaasa-sa-import na manupakturang  
"nakatuon-sa-eksport" para sa muling pag-eeksport at pagpasok sa lokal  
na pamilihan. 
 
          Ang nangyari, malakihan at mabilis na bumuhos ang mga  
rekursong pinansyal sa konstruksyon, mga palingkurang bayan,  
transportasyon at komunikasyon, mga pasilidad sa turista, sa  
militarya, sa mga pinakawalang silbing bahagi ng burukrasya, atbp. Ang  
lahat ng mga ito'y may mataas na pangangailangang import at kumuha ng  
rekurso mula sa tunay na pag-unlad ng produktibong kapasidad ng bayan. 
 
          Habang ipinangangalandakan ng rehimen at mga imperyalistang  
US ang "kaunlarang nakatuon-sa-eksport", lalong lumayo sa  
industriyalisasyon ang ekonomya ng Pilipinas at higit pang sumalig sa  
tagibang na palitan ng mga hilaw na materyal na pang-ekspor at mga  



imported na manupaktura. Bumaba ang bahagi ng trabahong industriyal sa  
kabuuang empleyo, lalo na sa manupaktura. 
 
          Labis na lumala ang problema sa kawalan ng hanapbuhay at  
kakulangan ng hanapbuhay kapwa sa kanayunan at mga syudad. Patuloy na  
tumataas kaysa sa karaniwang 25% ang tantos ng kawalang hanapbuhay.  
Ang eksport ng murang paggawang may kasanayan at walang kasanayan at  
pangingibang bayan ng mga prupesyunal at teknisyang mataas ang  
kasanayan, ay manipestasyon ng kawalang kakayahan ng ekonomya na  
gamitin ang papalaking lakas-paggawa. 
 
          Mabilis na lumobo ang dayuhang utang upang suportahan ang  
mga di produktibong proyekto at aktibidad, takpan ang papalaking utang  
sa pangangalakal at serbisyuhan ang naiipong dayuhang utang. Ginagamit  
ang utang na ito upang higpitan ang pagkakasakal ng mga bangko at  
empresang imperyalista sa ekonomya ng Pilipinas. 
 
          Inoobliga ngayon ang Pilipinas na magbigay ng dagdag na  
pribilehiyo sa mga dayuhang mamumuhunan nang labag sa matagal nang  
umiiral na mga rekisitong pambansa, higit pang luwagan ang  
importasyon, mapagpasyang ibaba ang halaga ng piso, dagdagan ang  
kargahing buwis ng mamamayan, atbp. Hindi kailangang magpasok ng  
bagong puhunan ang mga empresang multinasyunal upang palakihin ang  
kanilang pag-aari sa mga empresa. Maaari nilang piliing isalin na  
lamang sa saping pangkontrol ang kanilang dayuhang pautang at suplay. 
 
          Sumasalungat at bumibigo sa sarili ang imperyalistang  
kaparaanan. Nais panatilihin ng US at mga korporasyong multinasyunal  
ang Pilipinas bilang pinagkukunan ng murang hilaw na materyal,  
pamilihan para sa kanilang manupaktura at larangan ng tuwiran at  
di-tuwirang pamumuhunan para sa mga layuning di-industriyal. Patuloy  
silang pumipiga ng labis-labis na tubo. Ang kanilang pandarambong ay  
nagtutulak sa mamamayan upang magrebelde. 
 
          Gayon na lamang ang paglala ng pagsasamantalang dayuhan at  
pyudal na ngayon ay ginigipit nito di na lamang ang naghihirap na  
masang manggagawa at magsasaka, kundi pati na ang petiburgesyang  
lunsod at pambansang burgesya at itinutulak silang lahat na mag-alsa.  
Kahit sa hanay ng malalaking kumprador at panginoong maylupa, may  
papatalim na labanan habang sinisikap na agawin ng pangkating nasa  
kapangyarihan ang lahat ng bentahe sa ekonomya at pinansya. 
 
          Ang labanan sa pagitan ng nagsasamantala at  
pinagsasamantalahang uri sa loob ng moda ng produksyon ay nasasalamin  
at konsentrado sa superistruktura. Ginagamit ng naghaharing uri ang  
estado, o mas partikular pa, ng naghaharing pangkatin, upang apihin  
ang mamamayan at maipagpatuloy ang kanilang pagsasamantalang  
pang-ekonomya. Sa kabilang panig, ang mamamayan ay naninindigan upang  
labanan ang batas para sa kanilang karapatan at interes. 
 
          Bilang pinakaprogresibong pwersa, itinatayo ng uring  
manggagawa ang kanyang rebolusyonaryong partido, isang hukbong bayan  
na nakabase sa hanay ng magsasaka at isang nagkakaisang prente na  
sumasaklaw sa lahat ng uring patriyotiko at progresibo kabilang ang  
petiburgesyang lunsod at pambansang burgesya. 
 
          Ginagamit ng rebolusyonaryong partido ng proletaryado ang  



unibersal na teorya ng Marxismo-Leninismo sa kongkretong kalagayan ng  
Pilipinas at sinisikap nitong pamunuan at makiisa sa buong sambayanan.  
Inilalatag at ipinatutupad ang programa sa pambansa-demokratikong  
rebolusyon upang palayain ang bayan sa dominasyong dayuhan at pyudal. 
 
          Ang makauring pakikibaka ay isinusulong di lamang sa  
larangang pang-ekonomya ng lipunang malapyudal ng Pilipinas, ngunit  
gayundin sa superstruktura, sa larangang pulitikal at kultural. Sa  
larangan ng pulitika nagaganap ang mga pinakamapagpasyang labanan.  
Habang gumagamit ng armadong kontrarebolusyon ang naghaharing uri  
upang panatilihin ang relasyon sa produksyon, ang uring manggagawa,  
magsasaka at buong sambayanan ay naglulunsad ng armadong rebolusyon  
upang wasakin ang umiiral na relasyon sa produksyon at palayain ang  
mga pwersa sa produksyon. 
 
          Kapag pinalawak ng imperyalismong US ang kanyang  
panghihimasok at tuwirang naglunsad ng pananalakay, nagmimistulang  
natatakpan ng pambansang katangian ng pakikibaka ang makauring  
katangian nito. Ngunit ang dalawa ay hindi mapaghihiwalay. Kahit sa  
panahong matingkad ang pambansang pakikibaka, ito'y nakasalalay sa  
makauring pakikibaka. 
 
          Sa pambansa-demokratikong rebolusyon, ang aspeto ng  
kalayaang pambansa ay inilulunsad laban sa imperyalismong US; at ang  
aspeto ng demokrasya ay inilulunsad laban sa pasistang diktadura at  
pyudalismo. Ang rebolusyong agraryo ang pinaka-epektibong paraan sa  
pagtamo ng demokrasya at sa pagmobilisa ng pinakamalakas na pwersang  
popular upang gapiin ang imperyalismong US at pasistang diktadura. 
 
 
                               *  *  * 
 
 
 
 
 
 
 
 


