EL TEMA DE LA JUBILACIO ACTUAL I FUTURA.

En el moment actual estem, en un context de crisi al país en que l’atur está
en un 25% de la població activa i d’aquet 25% un 50% correspon al atur
del jovent.
Des de fa 10 anys aprox. El repartiment del PIB estatal ha evolucionat
des de un 50% a les rendes del treball i 50% a les rendes del Capital cap a
un 70% al Capital i tan sols un 30% al Treball. Això vol dir que el Treball
ha perdut poder adquisitiu i menor renda col·lectiva.
Les aportacions monetàries a la caixa de la Seguretat Social s’han fet
sobre la base de les aportacions del treball es a dir les hores de treball de
productivitat i aquestes hores estan substituïdes per l’ús de la robotització,
automatitzacions i ordinadors a gran escala.
Deduïm que aquest canvi augmenta la plusvàlua del capital i rebaixa
ostensiblement les rendes del treball, per lo que seria just dedicar una part
de les rendes obtingudes en aquest canvis tecnològics a la caixa de la
Seguretat Social com a contribució.
Ja que es previsible que la tecnologia vagi augmentant en el futur proper
sembla convenient canviar el model de funcionament dels ingressos de la
caixa de la Seguretat Social.
La jubilació, que ha estat situada actualment als 67 anys, hauria de situarse
als 60 anys, lo que significaria una disponibilitat de llocs de treball
bàsicament per la gent jove. La qüestió de les finances per aquest avanç,
de la tecnologia, fora resolta per les aportacions dineràries de les millores
tècniques (una part ja, que l’altra seria pel capital).
En el temps s’hauria d’anar buscant l’equilibri a fi de poder mantenir el
poder adquisitiu dels treballadors.
Es probable que aquest tema que afecta a més als sindicats fora debatut a
través dels sindicats europeus per tenir possibilitats de reeixir.
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