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El govern francès ha aprovat un projecte de Llei de Creixement Econòmic per donar un
impuls liberalitzador a l'economia, llastada per una infinitat de rigideses que inhibeixen
la innovació i el canvi, i que han engarrotat la productivitat dels nostres veïns. Entre les
mesures més destacades del projecte de llei estan l'augment de la llibertat d'horaris en el
comerç, i la reforma de professions regulades com les notaries, els agents judicials, els
advocats, etc. Per exemple, a França hi ha ara uns 9.600 notaris, o sigui un per cada
7.000 habitants. El projecte de llei preveu augmentar en uns 8.000 més el seu nombre
(per sobre de 17000), de manera que el nombre d'habitants per notària es situaria per
sota de 4.000... i a més redueixen les taxes. La liberalització s'estén a altres àmbits com
el del transport, el govern corporatiu, etc.
El govern francès ha comprès que cal flexibilitzar molt més l'economia per adaptar-se
als canvis de les últimes dècades, i aconseguir tornar a una senda de creixement
sostingut. I això és difícil per a un país que en l'últim Informe de Competitivitat Global
2014-2015 (World Economic Forum) apareix el 121 (entre 144, i 144 és el pitjor) en pes
de la regulació governamental, el 72 en malbaratament de la despesa pública i el 65 en
eficiència del govern. En conjunt, el lloc 23 en competitivitat global és una mala posició
per França. D'aquí que hagin augmentat els partidaris de la flexibilitat, quan el
creixement del PIB és el 0,4%, la taxa d'atur gairebé arriba al 10%, i el dèficit públic no
aconsegueix baixar del 4,3%.
En canvi, aquí va de meravella, com ja saben per boca del president Rajoy. Espanya
s'està recuperant amb una intensitat sorprenent. Creixem l'1,4% (un punt més que a
França) ... però és un creixement que deu el govern (anem, hem de tots) perquè el dèficit
públic no ha baixat del 5,5% del PIB i només la inclusió de la droga i la prostitució ha
evitat que el deute públic ja superi el 100% del PIB. Tenim un atur del 24%, i la pitjor
evolució de la desigualtat de la UE. Però com tot va tan bé a Espanya no toquen
reformes, més enllà de les parcials i en part desafortunades (en part no) del mercat
laboral, i la llibertat d'horaris comercials. Encara que estiguem pitjor que França en
rigidesa i ineficiència governamental: En l'informe de Competitivitat Global, esmentat a
dalt, Espanya va el 123 (de 144) en pes de la regulació governamental, el 113 en
malbaratament de la despesa pública i el 105 en eficiència del govern. En global,
Espanya està en el lloc 35, dotze per sota de França, malgrat tota la buida retòrica
governamental sobre les reformes a Espanya. Per a mostra un botó, de notaris. Ha vist
els números més amunt per França? Van a passar d'un notari per 7.000 a un notari per
menys de cada 4.000 habitants. A Espanya en canvi, tenim menys de 3.000 notaris, amb
més de 15.000 habitants per notari, i de liberalització res de res, encara que cada any ho
aconselli la Comissió Europea. Per aquestes coses la recuperació és tan feble, i el seu
únic propòsit és aguanti el que dura el cicle electoral de 2015.

