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ՍՊԱՍԵԼԻ, ԲԱՅՑ 
ՉԿԱՆԽԱՏԵՍՎԱԾ 
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Հիմնաբառեր.  տնտեսական ցնցում, փողի 
  առաջարկ, դրամավարկային 
  քաղաքականություն, ամբողջական
  պահանջարկ, պետական պարտք

2020 թ.-ի խոր անկումից հետո՝ 2021 թ.-ին, 
հա  մաշխարհային տնտեսության վերականգնումն 
ըն  թանում է բարձր գնաճային միջավայրում։ Ընդ 
որում, չնայած 2020 թ.-ին զարգացած երկրնե րում 
փողի առաջարկի աննախադեպ ավելացմա նը և 
ար  տադրական կարողությունների խաթար մանը, 
որոնց համադրությունը, ըստ պարզ տնտեսա գի տա -
կան ճշմարտությունների, հղի է գնաճային ճնշում-
ներով, գնաճի գրանցված արագացումն իսկա պես 
չկանխատեսված էր։ Ավելին, անգամ դրա իրողու-
թյուն լինելու պարագայում զարգացած երկրնե րի 
դրա  մավարկային կարգավորողները դա համարում 
էին անցողիկ երևույթ՝ պարզապես սպասելով վեր-
ջի նիս ինքնուրույն չեզոքացմանը։ Արդյուն քում, գնա-
ճային ճնշումները փոխանցվեցին նաև Հայաստան՝ 
հանգեցնելով սպառողական գների ինդեքսի (հա-
մա թվի)՝ գրեթե  10 տոկոս և սննդամթերքի գնե  րի՝ 
17 տոկոս աճի։ Միաժամանակ, հենց նման «չկան-  
խա տեսված» գնաճ էր պետք՝ «մաշեցնելու» համար 
զար գացած երկրների պետական պարտքի բեռի 
ավե լացումը։ Այդ իմաստով, բարձր գնաճը, թերևս, 
ճիշտ ժամանակին էր։

COVID-19 համավարակը, որը սկիզբ է առել 
2020 թվականի առաջին ամիսնե րին, կար- 

 ծես թե, շատ ավելի տևական կերպով է խախտել հա-
մաշխարհային տնտեսության զգայուն հավասարա կշռու-
թյունը, քան կարելի էր պատկերացնել։ Նախ՝ երկրների 
իշխանությունները տնտեսական գործունեության սահ-   
մա նափակումներով փորձում էին «կանգ  նեց նել» տնտե- 
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սությունը, ապա վերա գոր ծարկել՝ օժան- 
 դակելով հարկաբյուջետա յին և դրա մա-
վարկային զանգվածային խթաններով։ 
Իսկ նման ցնցումները, բնա կա նա բար, 
«հետ ցնցումներ» են առա ջաց  նում։ Այս -
պիսին է 2021 թվականի ըն թաց քում աշ -
խարհի համար լրջագույն հիմն ախնդրի 
վերածված գնաճը։ 

Գնաճի արագացումը տեղի ունեցավ 
«կայծակնային» տեմպերով։ ԱՄՆ-ում, 
օրինակ, 2021 թվականի հունվարին տա-
րեկան գնաճը 1.4% էր, հունիսին՝ 5.4%, 
իսկ դեկտեմբերին՝ արդեն 7%, ինչն այս 
երկրի համապատասխան ցուցանիշի վեր-
ջին 40 տարվա առավելագույն մակար-
դակն է1։ Եվ, իհարկե, ինչպես գրեթե բո- 
     լոր տնտեսական ցնցումները, այս մեկը 
նույնպես չկանխատեսված էր։ Դեռ 2021 
թվականի մայիսին անկախ փոր ձագետ-
նե րի մեդիանային կանխատեսումն ԱՄՆ-ի 
գնաճի վերաբերյալ 2.3% էր, իսկ ԱՄՆ-ի 
դրամավարկային քաղաքակա նության ուղ- 
ղությունների մասին որոշում կայացնող 
կոմիտեի (FOMC) 18 անդամից և ոչ մեկը 
չէր սպասում 2.5%-ի մակարդա կը գերա-
զանցող գնաճի՝ 2021 թվականի համար2։ 

Այս պայմաններում միամտություն կլի- 
 ներ կարծել, որ համաշխարհային առու-
մով «անսանձելի» դարձած գնաճը շրջան-
ցելու էր մեր երկիրը։ ՀՀ-ում գնաճի արա -
գացումը սկսվեց փոքր-ինչ ավելի շուտ՝ 
պայ մանավորված 2020 թվականի նոյեմ - 
բեր-դեկտեմբերին գրանցված փոխ արժե-
քի արժեզրկմամբ։ Արդյունքում, եթե 2020 
թվականի նոյեմբերին 12-ամսյա գնաճը 
1.6% էր, դեկտեմբերին՝ 3.7%, 2021 թվա-
կանի նոյեմբերին այն արդեն 9.6% մա-
կարդակում էր3։ Տրամաբանական է, որ ՀՀ 
ԿԲ-ն նույնպես չէր սպասում գնաճի նման 
արագացում, և, օրինակ, 2020 թվականի 
դեկտեմբերի վերջին լույս տեսած դրա-
մավարկային քաղաքականության ծրագ-
րում կանխատեսում էր 3.4% միջին գնաճ՝ 
2021 թվականի համար4։ 

Ինչո՞ւ են COVID-19-ի «հետցնցումնե-
րը» դրսևորվում հենց գնաճով, այլ ոչ թե, 
օրինակ, ֆինանսական անկայունությամբ 
կամ զարգացող երկրների պարտքային 
ճգնաժամերով, ինչպես դեռ 2020 թվա կա   - 
նին կանխատեսում էին տնտեսա գետնե-
րը։ Եվ, ի վերջո, ինչո՞ւ է գնաճը չկան խա-
տեսված։ 

Խնդիրն այն է, որ գնաճը, կարծես թե, 
պետք է սպասելի լիներ, քանի որ տնտե-
սագիտության պարզագույն կանոնները 
հու շում են, որ տնտե սության անփոփոխ 
արտադրական կարողությունների (Q) 
պայ մաններում փողի առաջարկի (M) աճն 
անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գնա ճի 
(МV=PQ, M)։ Իսկ փողի առաջարկն ավե-
լացել է աննախադեպ չափով։ Այսպես՝ 
ինչ պես կարելի է տեսնել գծապատկեր  
1-ից, 2020 թվականի հունվարից մինչև  
2021 թվականի օգոստոս ԱՄՆ-ի, եվրոգո-
տու, Ճապոնիայի և Մեծ Բրիտանիայի 
մո նետար կարգավորողները ֆինանսա-
կան շուկայի իրացվելիությունն ավելաց-
րել են մոտ 11 տրիլիոն ԱՄՆ դոլարով կամ 
վերջիններիս գումարային ՀՆԱ-ի 23 տո-
կոսի չափով։ Միաժամանակ, գծապատկեր 
2-ից ակնհայտ է դառնում, որ ԱՄՆ-ում, 
եվրո գոտում և Մեծ Բրիտանիայում գնե-
րի համաժամանակյա բարձրացումը որո- 
շա կի ժամանակային խզմամբ (կես տա-
րուց մինչև մեկ տարի) կոռելացված է դրա-
մավար կային այս ներարկումների հետ։

Գների համաժամանակյա բարձրա-
ցումն արտացոլում է գնաճի համաշխար-
հային բնույթը, որը համաշխարհային ապ-      
րանքային շուկաներից տարածվում է դե-
պի աշխարհի բոլոր ծայրեր։ Այսպես, ըստ 
Հա մաշխարհային բանկի տվյալների, ապ- 
րան քային բորսաներում էներգակիրների 
գնե րը 2021 թվականին միջինում աճել են 
շուրջ 80, մետաղներինը՝ 45, իսկ պա  րե- 
նամթեր քի նը՝ 28 տոկոսով5։ Միա ժա  մա-
նակ, հա մաշ  խարհային տնտե սության ծո- 
վային բեռնափոխադ րումների գների հա-

1   Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=inflation (վերջին այց՝ 26.01.2022):
2  Why Did Almost Nobody See Inflation Coming?, Jason Furman, Jan 17, 2022. Project Syndicate. https://www.project-syndicate.

org/commentary/2021-us-inflation-forecasting-errors-economic-models-by-jason-furman-2022-01?barrier=accesspaylog.
3 Աղբյուրը՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statrealsector.aspx (վերջին այց՝ 26.01.2022):
4 Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր. 4-րդ եռամսյակ, 2020, ՀՀ ԿԲ։
5 Աղբյուրը՝ World Bank, Commodity Markets, Pink Sheet, January 2022, https://www.worldbank.org/en/research/commodi-
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մաթիվը՝ Baltic Dry Index-ը, 2021 թվակա-
նին, 2020 թվականի համեմատ, մի ջի-  
նում բարձր է եղել 2.8 անգամ՝ ար տա-
ցոլելով արգելափակու մից հետո զգալիո-
րեն խաթարված լոգիս տիկ ենթա կա ռուց-
վածքների ծանրաբեռն վա ծությունը6։ 

Հենց վերոնշյալ կառուցակարգերի մի-
ջոցով գնաճային ազդեցությունները փո-
խանցվել են ՀՀ տնտեսություն՝ տարվա 
առաջին կեսին զուգորդվելով նաև արժե-
զրկված դրամի հետ։ Ընդ որում, հատ-
կապես COVID-19-ի և Արցախյան պա -
տե րազմի ցնցումներից հետո գնաճն էլ 
ավելի է սրում սոցիալական հիմնախնդիր-
ները, քանի որ պարենային ապրանք- 
 ների դեպ  քում այն նույնիսկ շատ ավելի 
բարձր տեմ պեր ունի, քան ընդհանուր 
սպառո ղա կան ապրանքների պարագա-
յում, ինչի հետ շատ թե քիչ համահունչ է 
մի ջին աշխատա  վար ձերի աճը։ Այսպես՝ 
գնաճի ամենա բարձր տեմպերով բնու  թա-
գրվող նոյեմբերին 12-ամս յա գնաճի 9.6% 
ցուցանիշի 6.6%-ային կետն ապահովվել 
է սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչք-
ների ապրանքա խմբում, որտեղ գնաճը 

    Զարգացած երկրների
    կենտրոնական բանկերի 
հաշվեկշիռների փոփոխությունը 2019 թ. 
դեկտեմբերի նկատմամբ, կուտակային
Աղբյուրը` IMF Global Financial Stability Report, Octo-
ber 2021 և հեղինակի հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1

    Սպառողական գների ինդեքսը
     զարգացած երկրներում, 
2020 թ. հունվար = 100 

Աղբյուրը՝ https://fred.stlouisfed.org և հեղինակի 
հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2

կազմել էր 16.9%: Ի լրումն սոցիալա կա նի, 
գնաճը տնտեսու թյան համար ցավոտ է մի 
քանի առումնե  րով. բարձր գնաճը լրա-
ցու  ցիչ անորոշություն է ստեղծում տնտե-
սավարողների շրջա նում, ներմուծ վող 
գնա ճը՝ վատթարացնում վճա րային հաշ-
վե կշիռը, և, անշուշտ, ԿԲ ման դատով 
պայ մանավորված, գնաճը թան կաց նում 
է փողի գինն առնվազն ԿԲ-ից ռեպո գոր-
ծարք ներով միջոցներ ներգրա վող բան-
կերի և կառավարության համար, որի կող- 
 մից թողարկվող կարճաժամկետ և միջ -
նաժամկետ պարտատոմսերի տոկո սա- 
     դրույքները, սովորաբար, աճում են դրա  -
մավարկային քաղաքականության տո կո -
սա դրույքին զուգահեռ։

Ու թեպետ ՀՀ կենտրոնական բանկը, 
գների կայունություն ապահովելու իր առա-
քելությանը համապատասխան, սկսած 
2020 թվականի դեկտեմբերից, շարունա-
կա  բար բարձրացնում է տոկոսադրույքը 
(ընդհանուր առմամբ, արդեն բարձրաց րել 
է 3.5 տոկոսային կետով7), գնաճը զսպե-  
լու համար վերջինիս հնարավորություն-
ները չափազանց սահմանափակ են։ Այս-

6 Աղբյուրը՝ https://www.investing.com/indices/baltic-dry-historical-data (վերջին այց՝ 26.01.2022):
7 Աղբյուրը՝ https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
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պես՝ եթե զարգացած երկրների կենտ րո- 
նական բան կերն ամբողջական պահան-
ջարկի վրա փորձում են  ազդել, սովորա-
բար, ՀՆԱ-ն գերազանցող վարկային կամ 
էլ ավելի մեծ՝ կորպորատիվ պար տա տոմ-
սերի և բաժ նե տոմսերի շուկանե րի մի ջո-
ցով, որոնք զգա յուն են կարգավորողի 
գործողություն ների նկատմամբ, կամ էլ 
ածանցյալների խոր շուկաների շնորհիվ, 
ՀՀ-ում ԿԲ ազդակը, ի վերջո, կարող է փո-  
խանցվել միայն ՀՆԱ շուրջ 60%-ը կազ-  
մող վարկային շուկա յով, որի շուրջ կեսն 
արտահայտված է արտ արժույթով և, բնա-
կանաբար, պակաս զգա յուն է ԿԲ գոր-
ծողությունների նկատմամբ։ Իսկ ածան-
ցյալների շուկայի մասին, որի մի ջոցով, 
սովորաբար, փոխանցվում են ԿԲ տե ղե-
կատվական ազդակները, ընդհանրա պես 
ավելորդ է խոսել։

Մինչդեռ, ի տարբերություն ՀՀ և զար-
գացող այլ երկրների կենտրոնական բան-
կե րի, զարգացած երկրների գլխավոր 
բանկերը, որոնք գնաճի վրա ազդելու 
լուրջ հնարավորություններ ունեն, նոր 

են միայն ծրագրում անցում կատարելու 
զսպող քա ղաքականության8։ Հապաղելու 
հիմն ական պատճառն այն է, որ գնաճը 
դիտվում էր իբ րև ժամանակավոր երևույթ, 
իսկ, օրի նակ, այնպիսի հեղինակավոր կա-   
ռույց, ինչպի սին Արժույթի միջազգային 
հիմն ադրամն է, մինչև վերջերս (օրինակ՝ 
հոկտեմբերի զեկույցում) համարում էր, 
որ դա 2022 թվա կանին կվերադառնա իր 
բնականոն մա կարդակներին, և կենտ րո- 
նական բանկե րը դեռ կարող են սպասել9։ 
Սակայն, հունվա  րի զեկույ ցում կա ռույցն 
արդեն զգուշաց նում է գնաճի՝ առա  վել 
տևական դառնա լու ռիսկի և քաղա քակա-
նության կտրուկ ար ձագանքի անհրա ժեշ-
տության մասին10։ Ըստ ԱՄՀ-ի՝ պատ ճառն 
այն է, որ հար կա բյուջետային և դրա  մա- 
վարկային աննա խա դեպ խթա նող միջո-   
ցառումները կտրուկ կեր պով վերա  կանգ-
նել են ամբողջա կան պահան ջարկը, մինչ - 
դեռ առաջարկը որո շա կիո րեն խա  թար -
ված է՝ դեռևս գտնվելով տնտե սու թյուն -
ների «արգելափակումից» բխող ազ դեցու-
թյունների ներքո11։ 

    Գների ինդեքսները ՀՀ-ում՝
                սեզոնայնորեն ճշտված, 
                2017 թ. հունվար = 100
Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ և հեղինակի հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3

    12-ամսյա գնաճը և դրա
                նպաստումները ՀՀ-ում, 
                % կամ %-ային կետ 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ և հեղինակի հաշվարկներ։

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 4

8 Այսպես, ըստ ԱՄՆ-ի դաշնային պահուստային համակարգի այս տարվա հունվարի 26-ի հայտարարության, վերջինս, 
ամենայն հավանականությամբ, կսկսի բարձրացնել տոկոսադրույքներն արդեն մարտից` դադարեցնելով նաև 
ակտիվների գնումները ֆինանսական շուկայից, https://www.cnbc.com/2022/01/26/fed-decision-january-2022-.html (վերջին 
այց՝ 27. 01.2022)։

9 A Hobbled Recovery Along Entrenched Fault Lines. Gita Gopinath, October 12, 2021. IMF Blog. https://blogs.imf.org/2021/10/12/
a-hobbled-recovery-along-entrenched-fault-lines/

10 A Disrupted Global Recovery. Gita Gopinath, January 25, 2022, IMF Blog. https://blogs.imf.org/2022/01/25/a-disrupted-glob-
al-recovery/ 

11  Addressing Inflation Pressures Amid an Enduring Pandemic. Tobias Adrian and Gita Gopinath, December 3, 2021, IMF Blog. 
https://blogs.imf.org/2021/12/03/addressing-inflation-pressures-amid-an-enduring-pandemic/
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Եվ, թերևս, հենց վերջին գործոնն է 
այն հիմնական տարբերակիչը, որի ներքո 
2008-2009 թվականների ֆինանսական 
ճգնա ժամին հակազդելուն ուղղված մի-
ջո ցառումն երը, որոնք նույնպես միտ ված 
էին փողի առաջարկի կտրուկ ավելաց-
մա նը (թեև եր կու անգամ ավելի քիչ, քան 
2020 և 2021 թվա կաններին), չառա ջաց - 
րին գնաճային նշանակալի ճնշումներ։ 
Այդ ժամանակ, ճիշտ է, փողի առաջարկն 
ավելացել էր, սա կայն նախ՝ դա օժան դա-
կում էր տնտե սու թյուններին՝ արտադրա-
կան կարողու թյուն ների վերականգնման 
առումով, և երկրորդ՝ խոր և զարգացած 
ֆինանսական շուկան որոշակի արգելակի 
դեր էր կատարում, ու ֆինանսական մի-
ջոց ներն ավելի դան դա ղորեն էին հո սում 
դեպի իրական հատ ված, քան ԿԲ-ից դե- 
պի ֆինանսական հա մա կարգ։ Սակայն, 
COVID-19-ի պարագա յում մի կողմից նվա- 
զել է տնտեսություն ների ար տադ րա կան 
ներուժը, և մյուս կող  մից՝ փողի առաջար-
կի ավելացումն ան  նա խա դեպ չափերով 
իրական տնտեսու թյուն է հասցնում կա-
ռավարությունը՝ ներդնելով խթանող հար - 
կաբյուջետային միջոցառումն եր։ Տնտե  սա- 
գիտական աքսիոմ է՝ գնաճի ակունք  ները 
միշտ էլ դրամավարկային հատ վա ծում են։ 
2021 թ.-ի դեպքում այդ ակունք ներն ամ բողջ 
աշխարհի համար զարգացած երկրնե րի 
վարած դրամավարկային քաղաքա կա նու- 
թյան դաշտում են։ Ընդ որում, եթե ան գամ 
ընդունենք, որ կենտրոնական բան կերը 

չպետք է հակազդեին գլոբալ արժեշղթա-
ների խաթարմանը՝ որպես առաջարկի 
շոկ, միևնույն է, առանց վերականգնումն 
արագացնելուն ուղղված դրամավարկային 
խթանների, գնաճը, վստահաբար, անհա-
մեմատ մեղմ էր լինելու՝ արտադրական 
կա րողություններին համահունչ պահան-
ջարկի վերականգնման արդյունքում։ 

Այդուհանդերձ, գնաճի վերաբերյալ գո- 
 յություն ունի ուշադրության արժանի մեկ 
հանգամանք ևս. վերջինս թեև մաս նագի-
տական մակարդակում կանխա տեսելի  
չէր, սակայն իրականում սպասելի էր (թեր - 
ևս, բոլոր այն փաստերը, որոնք քննար-
կեցինք, տեսանելի էին նաև 2020 թ.-ին), 
ուստի կարելի է պնդել, որ, տնտե սագի-
տական օրինաչափություններին համա-
պատասխան, գնաճը նաև «ճիշտ ժամա-
նակին» էր։

Կարմեն Ռեյնհարթը և Քենեթ Ռոգոֆն 
իրենց գրքում քննարկում են, թե ինչու են 
երկրները թույլ տալիս բարձր գնաճ, իսկ 
երբեմն՝ հիպերինֆլյացիա։ Ըստ հեղի նակ-
ների՝ պատճառներից մեկը պետա կան 
պարտքն է (ներքին պարտքը), որի անկա -
ռավարելի մակարդակները կառավարու-
թյունները երբեմն նախընտրում են չեզո-
քացնել բարձր գնաճի ճանապարհով։ Ընդ 
որում, այս խնդիրը հաջողությամբ լուծե լու 
համար գնաճը պետք է չսպասված (չկան-
խատեսված) լինի ֆինանսական շուկայի 
մաս նակիցների կողմից, ինչը պարտքի ներ-   
գրավման ժամանակ թույլ կտա ունենալ ոչ 

Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի կանխատեսումները  
2021-2025 թթ.-ի համար

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 5
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բարձր տոկոսադրույքներ12։ 
Գծապատկեր 5-ը ցույց է տալիս, որ 

բարձր գնաճը, անկախ նրանից՝ ունեցել 
է նման նպատակ թե ոչ, որոշ երկրներում 
իրա  կան արժեքով կայունացնում է պետա-
կան պարտքը՝ հարկաբյուջետային քաղա-
քականության ճշգրտումներին զուգահեռ 
(ընդ որում, քանի որ գնաճը «չկանխա տես-
ված» էր, զարգացած երկրների կառավա-
րությունները փոխառում էին ֆինանսա կան 
շուկայից զրոյին մոտ կամ բացասական 
տո կոսադրույքներով)։ Եթե ավելի պարզ 
ասենք, ապա, օրինակ, ԱՄՆ-ն կարող է 
գրե  թե չիրականացնել հարկաբյուջետային 
կոն սոլիդացիա (պարտքի նվազեցմանն 
ուղղված քաղաքականություն), քանի որ, 
միև  նույն է, առաջիկա տարիների գնաճը 
«մա շեցնելու է» 2020 թվականին արձա նա- 

գրված պարտքի բեռի աճը։ Ի դեպ, սա 
ճիշտ է նաև Հայաստանի համար. առա ջի  - 
կա տարիներին ԱՄՀ-ի կողմից կան խա -
տեսված գնաճի տեմպերն ավելի քան բա-
վարար են, որ 2020 թվականին գրանց  ված 
պարտքի բեռի իրական աճը չե զոքանա՝ 
անկախ իրականացվող հարկա բյուջետային 
կոնսոլիդացիայից (գծապատ կեր 5)։

Այս պայմաններում հարց է ծագում՝ 
գնաճն ընդհանրապես COVID-19-ի «հետ-
ցնցո՞ւմն» է, թե՞ դրա հակազդմանը միտ ված 
քաղաքականության գինը, որը վճարում է 
աշխարհը՝ հակաճգնաժամային միջոցա-
ռումներով անկման թափը թուլացնելու և 
վե րականգնմանն օժանդակելու, ինչպես 
նաև պետական պարտքի աճը կայունաց-
նելու համար...

12  Reinhart, C. M., & Rogoff, K. S. (2009). This time is different. Princeton university press. pp. 124-127.
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ПУЛЬС ЭКОНОМИКИ

БЫЛА ЛИ ИНФЛЯЦИЯ В «НУЖНОЕ ВРЕМЯ»? ОЖИДАЕМАЯ, НО НЕПРЕДВИДЕННАЯ 
ИНФЛЯЦИЯ И ЕЕ ОТРАЖЕНИЕ НА ЭКОНОМИКЕ АРМЕНИИ

После глубокой рецессии 2020 года восстановление мировой экономики в 2021 году проходит 
в условиях высокой инфляции. И, несмотря на беспрецедентный рост денежной массы в странах 
с развитой экономикой и срыв в производственных мощностях в течение 2020 года (которые по 
основным принципам экономики носят инфляционный характер), ускорение инфляции было со-
вер шенно непредвиденное. Более того, даже во время ускорения инфляции центральные банки 
стран с развитой экономикой считали его переходным, просто ожидая, когда она нейтрализуется 
сама собой. В результате инфляционное давление передалось на экономику Армении, что привело 
к почти 10-процентному росту потребительских цен и 17-процентному росту цен на продукты пи та-   
ния. Между тем развитым экономикам нужна была именно такая «непредсказуемая» инфляция — 
чтобы сгладить рост долга в 2020 году. И это сработало в нужное время.

 
Ключевые слова:  экономический шок, денежная масса, денежно-кредитная политика, 
  совокупный спрос, государственный долг
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PULSE OF ECONOMY 

WAS INFLATION AT THE «RIGHT TIME»? EXPECTED BUT UNPREDICTED INFLATION  
AND ITS ARMENIAN REFLECTION

After the deep recession of 2020, the recovery of the global economy in 2021 is progressing within 
a high inflation environment. And despite the unprecedented increase of money supply and disruptions 
in productive capacity during 2020 in the advanced economies (which, following the basic principles 
of economics, are inflationary in their nature), the acceleration of inflation was totally unpredicted. 
Moreover, even during its acceleration, the central banks of advanced economies were considering it to 
be transitionary, simply waiting for it to neutralize by itself. As a result, the inflationary pressures were 
transmitted to the Armenian economy, bringing almost a 10 percent increase in consumer prices and 
a 17 percent increase in food prices. Meanwhile, the advanced economies needed an «unpredicted» in-
flation exactly like this – to inflate away the increase of debt during 2020. And it came at the right time. 

Keywords:  economic shock, money supply, monetary policy, aggregate demand, public debt 
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