Централна банка Босне и Херцеговине
Одјељење за статистику и публикације
Информација о резултатима анкете о инфлационим очекивањима из септембра 2022. године

Управљање и стабилизација инфлаторних очекивања битно утиче на цјеновну стабилност и
одраз је повјерења у мјере монетарне политике, кредибилност и ефикасност монетарне
власти. С тим у вези, ЦББиХ, као важан сегмент комуникационе стратегије, од марта 2019.
године редовно, проводи Анкету о инфлаторним очекивањима, са циљем анализе и
континуираног праћења инфлаторних очекивања економских субјеката. Учесници анкете су
представници финансијског сектора, комерцијалне банке и осигуравајућа друштва.
Актуелно убрзање инфлације, те интерес домаћих и страних институција додатно скреће
пажњу на резултате наведеног истраживања, те се од 2022. године анкета спроводи на
кварталној основи.
Резултати анкете спроведене у септембру 2022. године и даље не указују на стабилизацију
краткорочних инфлаторних очекивања за текућу годину. Очекивана агрегирана инфлација
за текућу годину износи 12,2% и расла је у односу на ниво од 10,8%, забиљежен у анкети
спроведеној у јуну текуће године, односно за преко 10 постотних поена у односу на исти
период прошле године. Очито је да је овај талас инфлације значајно изненадио тржишне
учеснике. Тренд ублажавања инфлаторних притисака према мишљењу представника
финансијског сектора не очекује се до краја године. И поред неких побољшања у
међународним ланцима снабдијевања, у домаћем окружењу осјети се пролонгиран ефекат
шокова. Изазов за кретање инфлације у средњем року свакако представљају цијене
енергената усљед геополитичких кретања, као и цијене хране.
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Резултати анкете даље упућују да очекивана стопа инфлације за 2023. годину показује
назнаке стабилизације и износи 6,7%, у односу на ниво од 8,6%, забиљежен у јуну текуће
године. Наведени подаци потврђују континуирано присуство ризика и даље изазове везане
за пројекцију инфлаторних кретања у условима споријег економског раста.
Инфлациона очекивања зa 2022.
(резултати по круговима анкетирања)
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Извор: Анкета о инфлационим очекивањима, септембар 2022.

