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Дослідження зв’язку між заробітною платою директора та результатами фінансової діяльності
акціонерних промислових компаній Йорданії
Метою статті є дослідження зв’язку між заробітною платою директора та результатами фінансової діяльності
акціонерних промислових компаній Йорданії, які мають лістинг акцій на Амманській фондовій біржі з 2010 до 2017 рр.
Для оцінки показників, які представляють інтерес, для використання в якості первинних даних для дослідження
зроблено обробку вторинних даних, опублікованих на сайті Амманської фондової біржі. Вибірка дослідження
складається з 56 компаній, 25 з яких відповідають критеріям включення до вибірки. Результати аналізу даних від 25
компаній свідчать про значні відмінності між розміром заробітної плати директора та прибутком на акцію, отриманим
акціонерами. Результати дослідження також свідчать про статистично значущий позитивний зв’язок між розміром
заробітної плати директора та результатами фінансової діяльності промислових компаній. Коефіцієнт рентабельності
активів, прибуток на акцію та леверидж мають статистично значущий негативний зв’язок з результатами фінансової
діяльності. Однак маржа чистого прибутку має статистично значущий позитивний зв’язок з результатами фінансової
діяльності. Крім того, результати дослідження свідчать про статистично значущий позитивний зв’язок між віком
директора та розміром заробітної плати. Крім того, коефіцієнт Тобіна показує відсутність статистично значущого
зв’язку між подвійністю функцій директора та розміром заробітної плати. У статті надано рекомендації щодо
використання більш ніж одного типу заробітної плати для директорів акціонерних промислових компаній у Йорданії та
її зв’язку з результатами фінансової діяльності.
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Исследование связи между заработной платой директора и результатами финансовой деятельности
акционерных промышленных компаний Иордании
Целью статьи является исследование связи между заработной платой директора и результатами финансовой
деятельности акционерных промышленных компаний Иордании, имеющих листинг акций на Амманской фондовой
бирже с 2010 до 2017 гг. Для оценки показателей, представляющих интерес, для использования в качестве первичных
данных для исследования сделана обработка вторичных данных, опубликованных на сайте Амманской фондовой
биржи. Выборка исследования состоит из 56 компаний, 25 из которых соответствуют критериям включения в выборку.
Результаты анализа данных от 25 компаний свидетельствуют о значительных различиях между размером заработной
платы директора и прибылью на акцию, полученной акционерами. Результаты исследования также свидетельствуют о
статистически значимой положительной связи между размером заработной платы директора и результатами
финансовой деятельности промышленных компаний. Коэффициент рентабельности активов, прибыль на акцию и
леверидж имеют статистически значимую негативную связь с результатами финансовой деятельности. Однако маржа
чистой прибыли имеет статистически значимую положительную связь с результатами финансовой деятельности. Кроме
того, результаты исследования свидетельствуют о статистически значимой положительной связи между возрастом
директора и размером заработной платы. Кроме того, коэффициент Тобина показывает отсутствие статистически
значимой связи между двойственностью функций директора и размером заработной платы. В статье представлены
рекомендации касательно использования более чем одного типа заработной платы для директоров акционерных
промышленных компаний в Иордании и её связи з результатами финансовой деятельности.
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