Єнс Клозе
Коливання валютного курсу за наявності нульової нижньої межі
Передбачається регулювання валютного курсу згідно з точкою зору монетарної політики, що, у звичайний
час, є розбіжностями у відсотковій ставці, встановленій центральними банками. Однак, якщо центральні
банки використовують нульову нижню межу як підхід до відсоткової ставки та переходять на кількісне
послаблення, паритету валютного курсу немає. Таким чином, автор оцінює коливання валютного курсу з
різних точок зору грошової бази, що вказує на різну монетарну політику країн. Результати дослідження
показують, що, дійсно, коливання валютного курсу долар-євро можна пояснити різницею грошової бази,
оскільки нульова нижня межа стала обов’язковою. Однак, вплив значним чином залежить від того,
збільшується чи зменшується грошова база, в то же час, чи інший центральний банк збільшує або зменшує
баланс власних активів та пасивів.
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Енс Клозе
Колебания валютного курса при наличии нулевой нижней границы
Предполагается регулирование валютного курса в соответствии с точкой зрения монетарной политики,
что, в обычное время, является разногласиями в процентной ставке, установленной центральными
банками. Однако, если центральные банки используют нулевую нижнюю границу как подход к процентной
ставке и переходят на количественное ослабление, паритета валютного курса нет. Таким образом, автор
оценивает колебания валютного курса с разных точек зрения денежной базы, что указывает на различную
монетарную политику стран. Результаты исследования показывают, что, действительно, колебания
валютного курса доллар-евро можно объяснить разницей денежной базы, поскольку нулевая нижняя
граница стала обязательной. Однако, влияние значительным образом зависит от того, увеличивается или
уменьшается денежная база, в то же время, или другой центральный банк увеличивает или уменьшает
баланс собственных активов и пассивов.
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