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 САРАЈЕВО - Српски члан Председништва БиХ Милорад Додик изјавио је данас да
мисли да је далеко већи бој заражених у БиХ него што је евидентирано, али да уколико
буду примењене драстичне мере самозаштите, могуће је спремно дочекати епицентар
кризе, који се очекује у наредне две до три седмице.

  У интервјуу за сарајевску Н1 тв, Додик је рекао да се само ненормални људи не плаше
ове ситуације, али и да није време за панику него за одговорност.   

 “Неопходно је да радимо на томе да видимо како ћемо санирати последице које долазе,
ужасан пад економије, како одржати стабилност кроз буџет”, казао је Додик.

  

Истакао је да је Република Српска добила помоћ од Србије у овој, како је казао,
драматичној ситуацији када “много већи играчи” сваки дан покушавају да купе све што се
купити може и на томе је, каже, заахвалан председнику Александру Вучићу.

  

А једина опција је Кина, рекао је Додик.
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Многи ће, каже, изаћи из овога, али је проблем да ће они који су могли да живе изгубити
битку, јер неко неће бити довољно опрезан.

  

Најбитније је, истакао је, појачати мере самозаштите.

  

“Уколико будемо имали драстичне мере самозаштите, многи говоре да у наредне 2-3
седмице можемо преживети епицентар кризе. Мислим да је далеко већи број заражених
него је евидентирано. Неки немају никакве симптоме, а преносе заразу. Зато је потребно
држати се мера самозаштите. Што будемо више десциплиновани, мање се крећемо, пре
ћемо прекинути раст инфекције и саму епидемију. Ако будемо неодговорни, онда нико не
може да пројектује шта се може десити”, поручио је Додик.

  

Сматра да се треба припремати за сценарио о паду привреде за 10 посто.

  

“Привредни и економски раст јесте заустављен, али није уништен као што је било са
поплавама”, казао је он и додао да на нивоу БиХ постоје мере за Централну банку која је
инертна и не користи грађанима нити БиХ.

  

“Није била у функцији ове кризе и значајно је смањила наше могућности управљања
кризом”, истакао је Додик.

  

(Танјуг)
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