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تعادل بازار محصول

 بازار محصول در تعادل است اگر تقاضاي کل و درآمد تحقق یافته
. مساوي باشند

منحنیIS نشان دهنده ترکیبات مختلفی از درآمد و نرخ بهره است به
.طوري که بازار محصول در تعادل باشد
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تعادل بازار پول

 بازار پول در تعادل است اگر تقاضا براي مانده هاي حقیقی پول
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LMو ISانتقال منحنی هاي 

 موقعیت منحنیISبستگی دارد به:

 که منجر به انتقال منحنی تقاضاي کل شود مانند) به جز نرخ بهره(هر عاملی:
مصرف مستقل
سرمایه گذاري مستفل
مخارج دولت
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سطح عمومی قیمت ها
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تعادل در بازار محصول و پول
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)IS-LM)1سیاست مالی در الگوي 
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)IS-LM)2سیاست مالی در الگوي 
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و در نتیجه افزایشr0نرخ بهره در سطح  
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IS-LMسیاست پولی در الگوي 
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سیاست ترکیبی مالی و پولی
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....ولی 
 اگرچه در الگويIS-LM سیاست ها می تواند بر سطح محصول تعادلی مؤثر

اقتصاد در وضعیت . باشد، ولی باید توجه داشت که این الگو تقاضا محور است
مسئله مهم در این شرایط وجود اشتغال ناقص و نبود تقاضاي کافی . رکودي است

از طریق اجراي سیاست (بنابراین هرگونه افزایش تقاضاي کل . براي محصول است
.منجر به افزایش محصول در سطح قیمت هاي ثابت می شود) هاي انبساطی

 ولی...
موضوعات دیگري نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد:

سطح قیمت ها و تورم
سمت عرضه اقتصاد
نرخ ارز
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