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20 Taon ng liberalisasyon ng 
industriya ng enerhiya
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PART I
ISABANSA ANG POWER INDUSTRY
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Estratehiko at 
mahalaga ang 
power industry 
sa pag-unlad ng 
bansa. 
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• public utility
• residential
• commercial 
• industrial 



Isabansa ang 
power industry. 
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• Major Characteristics of the 
Power Industry 

• Essential to productive 
forces

• Tightly integrated system
• Monopolistic
• Needs close coordination 

for demand to match supply
• Electricity cannot be stored
• Capital intensive
• Must be planned

• Nationalized vs Privatized 
Power Industry

• Example Cuba

 



PART II
ANG EPIRA AT INDUSTRIYA NG 
KURYENTE SA BANSA 
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Ang pribatisasyon at liberalisasyon ng Power 
Industry. 
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19
00

s 1890: 
Nagkaroon 
ng kuryente

1901 
Meralco 
kinuha ang 
prankisa sa 
kuryente

1936 nilikha 
ang NPC

19
70

s 1972         
PD 40 
ininasyunalis
a ang 
kuryente

1977
PD 1206 
Nilikha ang 
DOE

19
80

s 1987   
Aquino 
deregulasyo
n ng 
kuryente

1988   
Unang 
kontrata ng 
BOT

Malawakang 
brwonout

19
90

s 1992             
DOE Act

Binuksan 
ang pinto sa 
mga IPP

Maanomalya
ng kontrata

1997     
Asian Crisis

20
00 Baon sa 

utang ang 
NPC
Walang 
stableng 
suplay

Nasa kamay 
ng IPP ang 
kuryente

Mataas na 
singil sa PPA



Ang EPIRA ay 
itinulak ng mga 
dayuhang interes at 
imposisyon ng mga 
dayuhang bangko na 
may pautang sa 
bansa. 
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Power Sector Restructuring 
Program: US$600 milyong 
pautang ng Asian Development 
Bank (ADB) at Japan Bank for 
International Cooperation 
(JBIC) noong 1998. 



Ang EPIRA ay 
kontra-mamamay
an na batas na 
lalong 
nagsistematisa  
at nagpalawak sa 
pribatisasyon at 
deregulasyon ng 
industriya ng 
kuryente sa 
bansa. 
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Ang restructuring  ng industriya

• Restructuring of power             
industry

• Unbundling of electricity rates for 
transparency

• Privatization of NPC
• Establishment of WESM
• Open Access of distribution 

network and retail competition
• Definition of responsibilities of 

DOE, NPC, ERC, PSALM
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Competitive generation

Regulated transmission

and distribution

Competitive retail

electricity providers

End-user 

choice

Source: DOE



Ang unbundling of rates  at pass through costs 

Source: DOE
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Ang PPA sa 
bundled at 
unbundled 
bill 
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PART III
ANG EPEKTO NG EPIRA
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Patuloy ang pagtaas ng 
presyo ng kuryente. 
Pangalawa ang 
Pilipinas sa 
pinakamataas ang 
singil sa kuryente sa  
buong Asya. (2018 data from 

           International Energy 
           Consultants)
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2001 P4.87/kWh

2011 P10.35/kWh 112%

2014 P11.45/kWh 330%

2001 2020 % increase 
(2019-2020)

% increase 
(2001-2020)

P4.87
/kWh

P7.95/k
Wh 12.18% 63.24%

Meralco average residential rate

Source: Meralco
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Bakit mataas 
ang singil sa 
kuryente?

Sa kabuuan, mataas ang singil ng 
kuryente dahil pribado ang kumukontrol 
sa industriya na ito at inalis ng 
pamahalaan ang kontrol nito sa 
pagtatakda ng singil sa kuryente.



Paano 
mababawasan 
ang singil sa 
kuryente?

• Hindi dapat ipasa sa konsyumer 
ang mga gastos ng mga kumpanya 
lalo na sa generation sector.  Ang 
pagkakautang ng NPC mula sa 
makaisang-panig na mga kontrata 
sa IPPs contracts pati ang ibang 
bayarin na ipinapasa sa 
pamamagitan ng universal charges 
ay dapat rin alisin (est. 15%). 

• Hindi rin dapat sinisingil sa 
konsyumer ang kuryente na hindi 
niya nagamit sa pamamagitan ng 
systems losses (9%), 

• Tanggalin ang VAT at iba pang 
government taxes (~10%).
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Hindi 
nabawasan, 
bagkus ay 
lumubo pa ang 
utang ng NPC. 
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2001 2001- 2010 2021

$ 16. 39 
Bilyon

($ 18 
Bilyon 

ang 
PSALM)

$23.0 
Bilyon

Utang ng NPC

Source: PSALM



Privatization Proceeds as of 3rd Quarter 
2016 (in US$ Billion) * 
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*Includes income 

interest

Saan napunta ang kita sa pribatisasyon



Hindi 
nagkaroon ng 
istableng 
suplay ng 
kuryente. 
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2001 2020 % increase
Installed 

capacity (MW)
13,380 26,025 94.51%

Peak demand 7,497 15,282 100.45%
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Lalong umigting ang monopolyo sa 
industriya ng kuryente at hindi nagkaroon 
ng "malayang kumpetisyon". 

Generation Transmission Distribution End users

Pre-reform NPC Monopoly NPC Monopoly Meralco
Private 

cooperatives 
and DUs

Residential
Commercial

Industrial1988-2000 NPC, IPP NPC Monopoly

Post-EPIRA IPP Transco
Private 
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Generation Transmission Distribution End users

SMC: 20 %
Lopez: 17 %
Aboitiz: 17 %

NGCP
Henry Sy: 
30%
State Grid ng 
China: 40%
Calaca High 
Power 
Corp:30%

Meralco
MVP: 49.96%
SMC: 27.12%
Lopez: 3.95% 
Aboitiz

Residential 
(36.3%)
Commercial 
(32.7%)
Industrial 
(28.6%)
Others 
(2.4%)*

*Source: EPIRA status report
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Mga planta ng 
kuryente sa bansa at 
mga nagmamay-ari 
nito

Source: KPMG Global energy institute



Source: Meralco
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Ang nagmamayari at kumukontrol sa Meralco 
(2013)
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Generation Distribution

3 grupo lang 
ang 
nagdodomina 
sa industriya



Renewable Energy Act of 2008

- Feed In Tariff (FIT) system
- hydro, geothermal, wind, solar, and biomass

-  RE Developers still sell their electricity to 
WESM at prevailing market rates.

- RE developers also enjoy: exemption from
income taxes for seven years, duty-free 
importation of equipment, VAT-free purchases for 
supplies, equipment, properties, and services 
bought, and tax-free carbon credit sales.



PART IV
TULOY ANG LABAN SA PAGBABASURA 
NG EPIRA 
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Sa loob ng 20 
taon, walang 
mabuting 
idinulot ang 
EPIRA sa 
mamamayan. 
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Hindi 
babaguhin ng 
rehimeng 
US-Duterte 
ang 
kasalukuyang 
kaayusan sa 
Power Industry 
at tinutulak nito 
ang 
papatinding 
pribatisasyon.
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Power 
plant 
(600 
MW)

Halaga ng unit Katumbas ng Php 
1.3 Trilyon (total 

“Presidential 
Pork)

Php 45 
Bilyon

29
planta



Tanging ang 
sama samang 
pagkilos ang 
napatunayan na 
epektibong 
pamamaraan 
upang pigilan 
ang dagdag 
singil sa 
kuryente. 
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Kailangan ipaglaban, isulong 
at igiit ang pagbabasura ng 
EPIRA at pagsasabansa ng 
industriya ng kuryente. 
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• Kontrolin at ibaba ang 
singil sa kuryente!

• Buwagin ang pribado 
at dayuhang 
monopolyo sa 
industriya ng 
kuryente! 

• Epira, ibasura!

• Isabansa ang 
industriya ng 
kuryente!
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Pagsasabansa ng Industriya ng 
Enerhiya

• Pagbabasura ng EPIRA 
• Take-over ng gobyerno sa 

generation, transmission at 
distribution utilities 

• Paunlarin ang alternatibong 
pagkukunan ng kureyente tulad ng 
solar, geothermal, hydro, biomass 




