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El Banc d'Espanya adverteix del
risc de «corralito» si Catalunya
s'independitza
Luis María Linde compara la situació d'un hipotètic estat català amb la dels països
llatinoamericans i Grècia | El governador de l'entitat dóna per fet que quedaria
fora de la Unió Europea que implicaria "de manera automàtica la sortida de l'euro" |
L'esperat pronunciament del Banc d'Espanya arriba pocs dies després del
contundent comunicat de la banca | Continua l'ofensiva contra el procés a pocs
dies del 27-S

El governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, ha parlat a l'esmorzar informatiu d'Europa Press Foto:
E.P.

El governador del Banc d'Espanya, Luis María Linde, ha advertit que existeix "risc" de corralito si
Catalunya s'independitza d'Espanya i ha assegurat que escenaris en els quals hi ha una "tensió
greu" poden derivar en aquestes situacions, i ha posat exemples de països llatinoamericans i
recentment a Grècia, en un esmorzar organitzat per Europa Press.
L'esperat pronunciament arriba pocs dies després que la banca espanyola realitzés un
contundent comunicat conjunt contra la secessió
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94651/contundent/pronunciament/banca/contra/independencia)
. Linde ha subratllat que un estat català no tindria accés al finançament del Banc Central Europeu
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(BCE) i ha donat per fet que quedaria fora de la Unió Europea un fet que considera que deixaria el
nou estat fora de l'euro. "La sortida de la Unió Europea implica de manera automàtica la sortida de
l'euro. És un procediment automàtic", ha reblat.
Preguntat sobre la viabilitat de l'economia catalana com a estat independent, el governador s'ha
limitat a assenyalar que hi ha països "més petits", si bé ha indicat que es tracta d'una valoració
"en abstracte i una pregunta sense interès".
Linde també s'ha referit al comunicat de l'AEB i la CECA sobre Catalunya
(http://www.naciodigital.cat/noticia/94651/contundent/pronunciament/banca/contra/independencia)
i ha reafirmat que el procés sobiranista comporta "inseguretats i tensions", que afecten la banca
amb presència a Catalunya i a la resta d'Espanya. "El comunicat diu coses molt sensates i
òbvies", ha indicat. De fet, s'esperava un pronunciament del Banc d'Espanya que se sumés al de
la banca, la patronal i diversos organismes internacionals en el marc de l'ofensiva de l'Estat
contra el procés sobiranista a pocs dies de les eleccions del 27-S.
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