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Öz 
“İşgücü piyasaları esnekliği” kavramı, 1980’lerden sonra dünyadaki Neo-liberal dönüşüm ile daha yoğun bir 
biçimde tartışılmaktadır. Bu araştırmada, imalat sanayii endüstrilerinde, kavramı temsil ettiği düşünülen ücret 
farklılıkları ile verimlilik arasındaki ilişki ampirik olarak ortaya konulmaya çalışılmaktadır. Bu amaçla OECD 
ülkelerinin iki dijitli sektörleri 1990-2009 dönemi için ele alınmıştır. Genelleştirilmiş Momentler Metodu 
(GMM)’ndan yararlanılarak oluşturulmuş panel veri modellerinden elde edilen bulgular, yüksek teknoloji 
yoğunluğuna sahip sektörlerin çoğunda, ücret değişkenliğindeki artışın verimlilik üzerindeki negatif etki yarattığını 
göstermektedir. Düşük yoğunluklu sektörlerde ise bu ilişki daha az sıklıkta tespit edilmiştir. 
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Abstract 
The concept of “labor market flexibility” has been debating more intensively along with the Neo-liberal 
transformation around the world after the 1980s. In this research, relationship between wage differentials 
expected to represent it and productivity was trying to present in the manufacturing industries. With respect to that 
purpose, it has been handled two-digit sectors of OECD countries for the period 1990-2009. Findings, which were 
obtained from panel data models constituted by making use of Generalized Method of Moments (GMM), showed 
that increase of wage differentials creates negative impact on productivity in the most of the sectors with high-tech 
sectors. For low-tech industries, this relationship has been confirmed less frequently.  
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