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Sa Anino ng Laguna Copperplate 
Inscription (LCI)

 Ekonomiya at 
Kaayusang
Pampulitika
 Demokratikong

pamumuno <=> Pang-
ekonomikong outcomes

 Ekonomiya at 
Kaayusang Panlipunan
Muling pagtingin sa

mga “uring” panlipunan



Sinaunang Bayan: Agrikultura V 
Kalakalan, Isang Diskusyon

 Problema ng paglalahat
(Agri)
 Produksyon, kagamitan at 

pamamaraan

 Panahon ng Komersyo
 Ang mga Bangka, bow!

 Kalakalang Panloob at 
Panlabas
 “Tribute missions” sa Tsina, 

Lucoes, atbp.





Kolonyalismong Espanyol
 Pagpapatuloy

 Gulo, Abala (naabot di 
nasakop)
 Muslim: Patuloy - Chinese market 

+ Slave Trade

 Ibang bahagi: Kalakalan + 
Sangga laban sa kolonyalismo

 Mga nasakop
 BAGONG Rehiyunal at 

Pandaigdigang kalakalan: 
Kalakalang Galyon

 Koneksyon ng Pambansang
Ekonomiya sa Kalakalang Galyon

 Transisyon mula kalakalan
tungong agrikultura



Kalakalang Galyon
 Rehiyunal (Silangang

Asya) at Pandaigdigang
kalakalan
 Tsina, Hapon, Mehiko, 

atbp.

 Pagbubuwis
 Ugat ng pag-aalsa): 

encomienda, tributo, 
atbp.

 Gulo sa rehiyon: Portuges, 
Olandes, Tsino, Hapon
 Ugat ng pag-aalsa: Polo y 

servicio; Vandala
Vandala: Supply ng 

pagkain sa Maynila





“Maraming” Pilipinas (17/18 dantaon)

 Kristiyanisadong Pilipinas
Maynila: Europeong

ciudad; konektado sa
Kanluran (galyon)

 Labas ng Maynila
 Kalakalan => Agrikultura: 

Kagamitang pansaka
galing Tsina (arado)

 Labas ng kolonyalismo
Gulo/Abala

Muslim, atbp.

 Pagpapatuloy





Simula ng Pag-iisa ng Pilipinas
(ika-18/19 dantaon)

 Katapusan ng galyon
=> pandaigdigang
kalakalan
 Pera (money 

economy), Komersyo, 
Pananalapi, Buwis

 Imprastruktura

 Transportasyon at 
Komunikasyon
(media)

 Industriya, agrikultura





Ekonomiya => Pagbabago
ng Pulitika at Lipunan
 Pulitika

 Pagbubuo ng kolonyalismo

 Tensyon, militarisasyon, rebolusyon

 Lipunan
 Demograpiya

 Urbanisasyon: elite at 
manggagawa

 Edukasyon at kosmopolitanismo

 Koneksyon ng Maynila at 
probinsya

Simula ng Pag-iisa ng Pilipinas
(ika-18/19 dantaon)





Pangkalahatang Punto
 Panimula ito; maaring may ---o maraming--- pagkakamali

na dapat itama sa hinaharap
 Maraming dapat pagdebatehan; hindi napapag-

debatehan
 Sa kalakalan nakasentro ang sinaunang ekonomiya
 Ekonomiks > Lipunan > Pulitika

 Hindi masyado nabibigyang-diin ang impact ng Kalakalang
Galyon

 Pwede gamitin sa Kasaysayang Pang-ekonomiko ang
“Tatlong Pilipinas” ni Ferdinand “Zeus Salazar” Marcos

 Sa ilalim ng kolonyalismong Espanyol magiging tunay na
agrikultural na ekonomiya ang bansa

 Sa ekonomiya magsisimula ang pagbabago na dala ng 
ika-19 na dantaon => lipunan at pulitika = rebolusyon




