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  בבצוק) אריה(לוסיאן ' הקדמה ודברי פתיחה להענקת האות לפרופ

 וראש התוכנית לממשל תאגידי כלכלה וממון, למשפט  הוא פרופסור וק'בבצ )אריה( לוסיאן' פרופ

 .ב"ארה, בבית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד

ראשון במתמטיקה התואר ה לימודי אתבמקביל  לאחר שסיים  .גדל בחיפהוק 'בבצ לוסיאן

הוא סיים תואר שני ושלישי  ,במשפטים באוניברסיטת תל אביבוובכלכלה באוניברסיטת חיפה 

עם סיום לימודיו הצטרף לסגל . באוניברסיטת הרווארד משפטים וכן תואר שני ושלישי בכלכלהב

  .לפרופסור מן המנייןכבר מונה  33של הרווארד ובגיל 

בתחומי הממשל התאגידי והניתוח  המובילים בעולםהאקדמיים חד המומחים וק מוכר כא'בבצ

 נית לאמנויות ומדעים בחרה בו כחברהאקדמיה האמריק. הכלכלי של דיני חברות ושוק ההון

  Social Science Research Network-ה. ת לתחומים אלהוו המשמעותייתותרומעל כהוקרה 

מבין כל הפרופסורים למשפטים בכל התחומים מבחינת  וק במקום הראשון 'בבצ' פרופמדרגת את 

  . הציטוטים למחקריו והשימוש בהם

מחקריו ועבודתו של בבצוק השפיעו רבות על קובעי המדיניות והדיון , מחוץ למעגלים האקדמיים

הוא העיד מספר רב של פעמים בפני ועדות שונות של הסנאט ובית . שוק ההוןהציבורי בתחומי 

מחקריו  .האחרונה האמריקני ושימש ביועץ למשרד האוצר האמריקאי בתקופת המשברהנבחרים 

, PAY WITHOUT PERFORMANCEכולל ספרו , הליםמנשל שכר מבני ההביקורתיים על 

והשפיעו רבות על הרגולציה והדיון הציבורי  העולםרחבי בעיתונות בכל  כתבותמאות כוסו ב

על ניכרת ת של בעלי מניות בחברות ציבוריות זכה להשפעה בזכות חיזוק הזכויומאבקו . בנושא זה

נקב  Directorshipהעת -כתב .ב"בארהגדולות חברות ציבוריות  עשרות  שלהמבנה התקנונים ו

 -הו הברית-ארצותתאגידי בממשל הבשמו כאחד ממאה האנשים המשפיעים ביותר על ה

GLOBAL PROXY WATCH  קצרה היריעה  .התאגידיהממשל " כוכבי" 10כלל אותו ברשימת

ומומלץ לכל אחד לעיין בדף האישי שלו ולהתרשם מרוחב , וק'בבצ' מלהכיל את כל פועלו של פרופ

  .ציבוריתועומק פעילותו המחקרית וה



 רתהוא ש, בין השאר. תרם ממומחיותו לקובעי המדיניות בישראלגם  וק'בבצ, יםנבמהלך הש

, לאחרונה. בארץ ל בנקים לשלוט בחברות ציבוריותש םתלכיועץ לוועדת ברודט שהגבילה את יכו

בנימין  ראש הממשלהשמונתה על ידי  ועדת הריכוזיותצועי של קהמכיועץ  הןיכ, 2011בשנת 

איש השנה "את אות היום על כך אנו מעניקים לו  .מסקנותיהתרם רבות לעבודתה וו, נתניהו

 ".2011 –בממשל תאגידי בישראל 


