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Аналіз впливу пенсії керівника на справедливу вартість НДДКР
Оскільки компанія не зобов’язана забезпечувати та фінансувати пенсію керівника, це змушує
керівників мати довгостроковий стимул до зменшення ризику невиконання зобов’язань своїми
компаніями. Керуючись унікальними характеристиками пенсії керівника, автори статті
аналізують вплив пенсії керівника на справедливу вартість НДДКР. Результати емпіричного
дослідження на основі коефіцієнту Тобіна для оцінки вартості компаній свідчать про те, що
пенсія керівника зміцнює зв’язок між витратами на НДДКР та коефіцієнтом Тобіна.
Обґрунтовано результати аналізу двоетапним методом найменших квадратів та регресійного
аналізу непараметричним методом відбору подібного за коефіцієнтом схильності для вирішення
проблеми ендогенності зв’язку між пенсією керівника та справедливою вартістю НДДКР. Крім
того, результати регресійного аналізу на основі коефіцієнту рентабельності активів та F-міри в
якості альтернативних залежних змінних підтверджують, що пенсія керівника зміцнює зв’язок
між витратами на НДДКР та вартістю компанії.
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Анализ влияния пенсии руководителя на справедливую стоимость НИОКР
Поскольку компания не обязана обеспечивать и финансировать пенсию руководителя, это
заставляет руководителей иметь долгосрочный стимул к уменьшению риска невыполнения
обязательств своими компаниями. Руководствуясь уникальными характеристиками пенсии
руководителя, авторы статьи анализируют влияние пенсии руководителя на справедливую
стоимость НИОКР. Результаты эмпирического исследования на основе коэффициента Тобина
для оценки стоимости компаний свидетельствуют о том, что пенсия руководителя укрепляет
связь между расходами на НИОКР и коэффициентом Тобина. Обоснованы результаты анализа
двухэтапным методом наименьших квадратов и регрессионного анализа непараметрическим
методом отбора подобного по коэффициенту склонности для решения проблемы эндогенности
связи между пенсией руководителя и справедливой стоимостью НИОКР. Кроме того,
результаты регрессионного анализа на основе коэффициента рентабельности активов и F-меры
в качестве альтернативных зависимых переменных подтверждают, что пенсия руководителя
укрепляет связь между расходами на НИОКР и стоимостью компании.
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