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Sa katotohanan, nagsimula ang 
liberalization sa ating ekonomiya nang 
pinatupad ni Marcos ang Structural 
Adjustment Program na dikta ng IMF 
para mabayaran ang ating utang 
panlabas. 

1. Matagal na ang liberalisasyon 
sa agrikultura ng bansa



Inatras ni Marcos ang subsidy para sa mga 
magsasaka ng Masagana 99 at Maisan 77. 

Sinimulan ni Marcos ang pagbukas sa ating 
mga lupaing agrikultural para sa dayuhang 
pamumuhunan. 

1965 1987

40 % 17%

Pagbaba ng share sa agrikultura sa GDP

Ang SAP ni Marcos at IMF
Resulta: NAGSIMULA ANG PAGBAGSAK 

SA ATING AGRIKULTURA

General Agreement 
on Tariffs & Trade

Naging kabahagi ang bansa sa GATT noong 1979 at 

nagsimula ang taripikasyon ng ating ekonomiya 

(PERO DI PA KASAMA ANG AGRIKULTURA)



2. Papalalang Epekto ng
Liberalisasyon sa Agrikultura



a. Hindi nakuntento ang dayuhang monopolyo bilang bagsakan lang ng murang export sa bansa, 

        bagkus pinasok mismo ang negosyo sa sektor ng agrikultura para sa produksyon at sirkulasyon

b. Import liberalization 

1995 – World Trade Organization

                 1997 – Agriculture and Fisheries Modernization Act (AFMA)- importasyon ng mga 

                  produktong agrikultural (sibuyas, bawang, karneng baboy, manok, sugar alternatives na 

                  High Fructose Corn Syrup (HFCS), sweeteners

                 2019- RA 11203 Rice Liberalization Law

2021 – EO 128 Lowering tariff rates for the meat products 

                              EO 134 pork tariffs significantly lower than the original 30 percent in-quota and 40 percent out-quota rates

                                  EO 135 Most Favored Nation (MFN) tariff rates for rice, to 35 percent from 40 percent (in-quota) 

          and 50 percent (out-quota) for a period of one year 

      



2019- RA 11203 Rice Liberalization Law

a. Lantarang pagsagasa sa uring magsasaka sa bansa

b. Bigas ay staple crop, economic, cultural = political crop

c. Pandarambong ng Value of Production ng palay, P300.12 bilyon nitong 2020, mula sa P385 B 

noong 2018

d. Ito ay pagwasak sa pambansang ekonomiya

e. Paghahatian ito ng dayuhang monopolyo at mga kumprador tulad ni Villar, SMC, SM, Ayala           

atbp. na ngayon ay nagnenegosyo na sa marketing ng agricultural products



Fishery imports

a. Dati, bansa ay nag-eexport lang, ngayon ay nag-iimport na rin

b. Nagsimula sa tuna, sumunod ang prawns at shrimps, at ang 

pinakahuli pati na ang galunggong, na staple fish ng mamamayan



Agrikultural at agraryo ang bansa, pero lumala ang 

import-dependency sa mga agricultural products. 

Porsyento ng imported sa kinonsumo ng bansa, 2018

a. Bawang, 90.98
b. Mani, 75.34
c. Coffee, 70.99
d. Mongo, 51.05
e. Karneng Baka, 39.02

f. Sibuyas, 38.51
g. Carabeef, 34.9
h. Tuna, 24.52
i. Patatas, 16.59
j. Karneng Baboy, 13.91

k. Bigas, 13.83
l. Mais, 11.57

m. Shrimps and Prawns, 10.11

n. Chicken (dressed), 6.39

o. Galunggong, 3.09



3.  Ginawang export-oriented ang 
agrikultura na nakatuntong sa 
kawalang lupa



a. Walang property rights ang mga magsasaka

b. Walang Tunay na Reporma sa Lupa at Pambansang Industriyalisasyon

c. Aayon sa mga programa ng DAR at DA, dikta ng mga dayuhang monopolyo

       kung ano ang itatanim

d. Mga iskema ng Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) kagaya ng SDO, Corporative 

Scheme,

AVAs (plantation sa Mindanao, oil palm sa AVAs)



 8 impact ng liberalisasyon 
sa Philippine Agriculture



1. Ang tuluy-tuloy na pagbagsak sa 
agrikultura ng bansa

Share ng agriculture sa GDP
1987 17% | 2019 7.8 %

2. Perpetuate ang pagka-atrasado at 
hindi pantay na pag-unlad ng 
Philippine agriculture



 3. Malawakang sinisira ang 
kabuhayan ng mga magsasaka 
at lumalalang kahirapan at 
kagutuman

4. Lumalalang import 
dependence ng bansa



5. Sinisira ang potensyal ng 
agrikultura na 
suportahan ang pambansang 
industriyalisasyon

6. Sinisira ng liberalisasyon sa 
agrikultura ang pundasyon at 
istruktura ng ating food security



7. Tuluyang pagkawala ng 
ating food security at 
naging importer ang 
bansa

8. Mas pinalakas at pinalalim ng 
liberalisasyon sa agrikultura ang 
mala-konlonyal at mala-pyudal na 
katangian ng lipunang Pilipino



ANG AMING PANAWAGAN:
LABANAN ANG IMPERYALISTANG PANDARAMBONG 

SA AGRIKULTURA! 
JUNK WTO / JUNK RICE LIBERALIZATION LAW!

TUNAY NA REPORMA SA LUPA AT PANGISDAAN AT PAMBANSANG 

INDUSTRIYALISASYON!


