
 

 
 
 
ר למשפטים בבית הספ ,ומנהל התוכנית לממשל תאגידי, כלכלה ומימון, למשפטיםפרופסור הוא  וק'בבצאריה יאן סלו

 האירופאימכון ועמית מייסד ב) NBER(וק חבר בלשכה הלאומית למחקר כלכלי 'בבצ, בנוסף. הרווארד באוניברסיטת
 . )ECGI( לממשל תאגידי

  
 מוסמך ודוקטור וכן בתארי, במשפטים מבית הספר למשפטים של הרווארד ורמוסמך ודוקטמחזיק בתארי  וק'בבצ

לאחר . ומשפט וכלכלה, משפט ומימון, מחקרו מתמקד בממשל תאגידי. מהמחלקה לכלכלה של הרווארדבכלכלה 
אחד מהחוקרים המובילים "תיארה אותו האקדמיה האמריקאית לאמנויות ומדעים כ, 2000בחירתו כחבר בשנת 

". של תאגידים פירעוןוחדלות , שליטה, תרם תרומה משמעותית למחקר של ממשל"אשר  ,"במשפט וכלכלהב "ארהב
 וכן את הספר, למעלה ממאה מחקרים )בעצמו או עם שותפים למחקר(וק פירסם 'בבצ

 Pay without Performance: the Unfulfilled Promise of Executive Compensation   . מחקרים של
מבחינת מדרג אותו במקום הראשון  SSRN - ה. ובמימון, בכלכלה, ופיעו בכתבי עת מובילים במשפטיםוק ה'בבצ

   .כל הפרופסורים למשפטים בכל התחומיםמבין הציטוטים למחקריו 
 

. בתחומי הממשל התאגידי והרגולציה הפיננסית ולעשייה, ציבוריהדיון ל, וק תורם באופן תדיר לגיבוש מדיניות'בבצ
ועדת השירותים הפיננסיים , ועדת הבנקאות של הסנאט, יע בשימועים ודיונים בפני ועדת הכספים של הסנאטהוא הופ

- כגון ה, ב"הוא פירסם טורי דעה רבים בעיתונים המובילים בארה. ב"והרשות לניירות ערך בארה בית הנבחריםשל 
Wall Street Journal ,ה-New York Times וה-Financial Times .כגון ה(הוא ייעץ לגופים ממשלתיים , בנוסף-



Special Master for TARP Executive Compensation ופרטיות  חברות ציבוריות) בזמן המשבר הפיננסי
היצרן הגדול בעולם של , OJSC MMC Norilsk Nickelוק משרת כחבר בדירקטוריון של 'בבצ. ומשרדי עורכי דין

להביא לרפורמות בממשל התאגידי  המשקיעות בשוק ההון שר מסייעת לקרנות פנסיהתוכנית אנהל ומ, ניקל ופלדיום
  )CGN( קיבל את הפרס למצויינות בממשל תאגידי מטעם הרשת הבינלאומית לממשל תאגידי הוא. בחברות ציבוריות
ים האנש 100"ברשימת , Directorshipשל " האנשים המשפיעים ביותר בממשל תאגידי 100"ונכלל ברשימת 

של  "כוכבי הממשל התאגידי  10"  וברשימת, Treasury & Risk Managementשל " המשפיעים ביותר במימון
Global Proxy Watch .  

  
 -ה שלהמייסד וכמנהל  Western Economics Association International -ה וק משרת כנשיא הנבחר של'בבצ

SSRN Corporate Governance Network .י למשפט וכלכלהעבר כנשיא של הארגון האמריקאהוא שירת ב 
  . למשפטיםפרופסורים של מריקאית אגודה הבא Business Association Section-ראש הוכיושב 

 


