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چکیده
از طریق تصررمی گیریهای عملیاتی دارند و نقش

مدیران اجرایی ،تأثیر عمدهای بر عملکرد شررر
لیدی در فرایند گزارشگری مالی و دیگر تصمیمات شر

ایفا می نند .آنان با آگاهی بیشتر به سبو ار،

تصرمیمات بهتری اتخاذ می نند ه منجر به حدا ثر سرازی ارزش فعلی خالص شر

میشود .هدف این

ها بر ارزش نهایی فعلی اسرر

ه منجر به جریان

پژوهش ،تعیین تأثیر توانایی عملیاتی مدیری

شررر

وجوه نقد آتی میگردد .این مطالعه بررسری می ند ه آیا توانایی مدیریتی مدیر اجرایی ارشد (مدیرعامل) با
ارزش نهایی نقدینگی مرتبط اس

یا خیر .ما پیشبینی می نی

ه مدیران عامل با استعداد بیشتر از پول نقد

اسررتفاده می نند و ارزش نهایی پول نقد ایجاد می نند ،با اسررتفاده از معیارهای توانایی مدیریتی دمرجیان و
همکاران ( )۲۱۰۲و مدل ارزش نقدی ه توسرط فاولکندر و ونگ ( )۲۱۱۲توسرعهیافته ،متوجه میشوی
توانایی مدیری

عامل بهطور قابلتوجهی ارزش نهایی پول نقد را افزایش میدهد .همچنین دریافتی

توانایی مدیریتی بر ارزش نهایی نقدینگی عموماً برای شررر
ما بیشرتر نشان میدهی

ه تأثیر مثب

های دارای محدودی

ه

ه تأثیر

مالی بیشررتر اسرر

توانایی پایینتر آشکارتر اس  .بهطور لی ،مطالعه ما دیدگاه تازهای را

نشران میدهد ه بازار پول بیشرتری را به صندوقهای نقدینگی واگذار می ند اگر پول نقد توسط یک مدیر
اجرایی قدرتمند مدیری

شود ،درنتیجه سهامداران توانایی یک مدیرعامل را هنگام ارزشیابی ارزیابی می نند،

سازگاری دارد.
کلمات کلیدی :توانایی مدیریتی ،مقدار پول نقد ،جریان نقدی آزاد.

Abstract
Executive executives have a major impact on corporate performance through operational
decisions and play a key role in the financial reporting process and other corporate decisions.
They will make better decisions with greater awareness of the business, which will maximize
the net present value of the company. The purpose of this research is to determine the impact
of operational management capability on current final value, which leads to future cash flows.
This study examines whether the managerial capability of a senior executive (CEO) is relevant
to the final value of the liquidity. We predict that more talented executives use cash and cash
out the final value. Using the Demerjian et al. (2012) management capability criteria and the
cash value model developed by Fawklander and Wang (2006), we find that The ability to
manage an agent significantly increases the final cash value. We also found that the effect of
managerial capacity on the ultimate liquidity value is generally higher for firms with a higher
financial constraint. We further emphasize that the positive impact of managerial capability on
the ultimate liquidity value is clear for companies with higher levels of free cash and lower
management barriers. In general, our study shows a new view that the market will give more
money to liquidity funds if the cash flow is managed by a powerful executive, thereby helping
shareholders judge the ability of a CEO when evaluating.
Keywords: Management ability, Cash amount, Free cash flow.
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