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Öz
Global politik ekonomi, günümüzde dünya düzeninin anlaşılmasında ve analiz edilmesinde gerçekçi ve
bütünsel bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Global sistemin dünya çapında her karar birimini
etkileyebildiği ve süreç içinde yalnızca ekonomik boyutlu ilişkilerin değil, politik ve kültürel ilişkilerin de
söz konusu olduğu bir durum gözlenmektedir. Bu bakımdan ekonomi bilimi (economics) yerine, global
ölçekte politik ekonomi (political economy) kavramı daha önemli olmaktadır.
Politik ekonomi bağlamında global sistemin rekabetçilik mantığı; güç ilişkilerini ve strateji yarışlarını
içermektedir. Bu süreç, üretim ilişkileri bağlamında sosyo-ekonomik sınıflar arasında olabildiği gibi,
günümüz toplumsal yapısında tüketim ilişkileri bağlamında da yaşanmaktadır. Diğer bir yandan da,
global firmalar ile yerel firmalar arasındaki bir güç ilişkisinden söz etmekte yarar vardır. Her ne kadar
ulusal ekonomi kavramının önem kaybettiği bir global sistemden söz ediliyorsa da, global politik
ekonomi bağlamında ülkeler arasında işbölümü ve uzmanlaşma da güç ilişkilerinin diğer bir boyutunu
oluşturmaktadır.
Bütün bu temelde bu çalışmadaki amaç; global politik ekonomi bağlamında güç ilişkileri ve strateji
yarışlarının görüldüğü alanları ortaya koymaktır.
Bu amaç çerçevesinde; birinci bölümde, global politik ekonominin anlamı üzerinde durulacaktır. İkinci
bölümde, global işbölümü ve uzmanlaşma bağlamında ekonomik ve politik güç ilişkilerinin boyutları
analiz edilecektir. Son bölümde ise, global güç ilişkileri finans sektörü üzerinden ampirik olarak
değerlendirilecektir.
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Abstract
Global political economy is the realistic and wholistic concept for understanding and analyzing today’s
world order. The global system can affect every decision-making player worldwide, and there are
political and cultural relations along with economic relation in the global process. As regards, the
concept of political economy is more important than the concept of economics in the global context.
The competitive logic of the global system involves power relations and strategic competition. This logic
can be observed between socio-economic classes in terms of production relations, and can be treated
in terms of consumption relations in today’s social structure. On the other hand, we can talk about the
power relations between global firms and local firms. And international division of labor generates
another power relation in terms of global political economy, although the concept of national economy
weakens in the global system.
In this framework, we aim to define the aspects of power relations and strategic competition in the
context of global political economy.
In this respect, we will assess the meaning of global political economy, in the first part. And then we will
evaluate the dimensions of economic and political power relations with regard to global division of labor.
Finally, we will analyze the global power relations emprically in the financial dimension.
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