
פרופסור קלאוס מ' שוואב
קלאוס מרטין שוואב נולד בשנת 1938 בגרמניה.

לפני שהקים את הפורום הכלכלי העולמי, שכה מזוהה עמו, החל פרופ' שוואב את דרכו האקדמית. הוא השלים את לימודיו לתואר דוקטור 
בהנדסה )בשנת 1966( במכון השוויצרי הפדרלי לטכנולוגיה, ושנה לאחר מכן קיבל גם תואר דוקטור בכלכלה, מאוניברסיטת פרייבורג בשוויץ. 
פרופ' שוואב לא הסתפק בכך, ובאותה שנה אף הוסיף לרשימת תאריו האקדמיים תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד. בשנת 1972 
התמנה לפרופסור לכלכלה באוניברסיטת ג'נבה, והיה לאחד משלושת הפרופסורים הצעירים ביותר שקיבלו אי פעם את המינוי. כאשר פרש, לאחר 

30 שנים, מונה לפרופסור כבוד לכלכלה באוניברסיטה.

במקביל לקריירה האקדמית שלו החל פרופ' שוואב את דרכו העסקית, והיה חבר הוועד המנהל של אחת החברות הגדולות בשווייץ.

בשנת 1971 החליט להקים פורום אירופאי שנקרא "הפורום האירופאי לניהול" אשר נועד לחבר את המגזרים העסקי והציבורי לצורך דיון בנושאים 
הקשורים בניהול. מטרתו של פרופ' שוואב הייתה להביא לכך שבנוסף לנושאים שבתחומי העסקים, יתייחס הפורום גם להיבטים של רווחת 
עובדים ולתרומתו של המגזר העסקי לחברה. עד מהרה היה  הפורום למוקד בעל ענין וחשיבות. להכרה בינלאומית זכה הפורום בשנת 1974, כאשר 
מספר אירועים עולמיים, בהם מלחמת יום הכיפורים, הביאו לשינוי במיקוד הדיונים — מנושאים בתחומי הניהול לנושאי כלכלה וחברה. בשנים 
שלאחר מכן התחזק מעמדו של הפורום, והוא היה גם למרכז ידע על הכלכלה העולמית. על מנת שיישקף טוב יותר את מטרתו, נקרא הפורום, 
החל בשנת 1987: "הפורום הכלכלי העולמי", והיום הוא מהווה מקום מפגש מרכזי למנהיגי העולם  משלושת המגזרים: הפוליטי, העסקי והציבורי, 

כאשר הם באים לדון בנושאים המשפיעים על האנושות כולה.

פרופ' שוואב לא קפא על שמריו, ובשנת 1998 הקים, יחד עם רעייתו, הילדה, את "קרן שוואב ליזמים חברתיים", המאתרת קבוצות שמטרתן 
לקדם נושאים חברתיים, ומסייעת להם. 

בשנת 2004 הקים פרופ' שוואב את "פורום המנהיגים הצעירים הגלובאליים", ובשנת 2011 את "קהילת משני המציאות הגלובאליים". הרצון לקדם 
פעילות בינלאומית חוצה גבולות לטובת האנושות כולה, עובר כחוט השני בכל עיסוקיו של פרופ' שוואב.

במהלך הקריירה הענפה ומעוררת ההשראה שלו, זכה פרופ' שוואב לאינספור אותות ופרסים: למעלה מ–12 תוארי דוקטור לשם כבוד, וכן אותות 
 ,Grand Cross with Star of the National Order of Germany–ה ,Grand Cordon of the Order of the Rising Sun of Japan–כבוד מטעם מדינות, בהן ה
אביר לגיון הכבוד הצרפתי והתואר "אביר מסדר מיכאל הקדוש וג'ורג' הקדוש" שהוענק לו על ידי מלכת בריטניה, המלכה אליזבט השנייה. פרופ' 

שוואב מכהן כחבר בחבר הנאמנים של מרכז פרס לשלום.

 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לקלאוס מ' שוואב 
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על מנהיגותו מעוררת ההשראה ועל תרומתו המתמשכת לקהילייה הבינלאומית; על 
הקמת הפורום הכלכלי העולמי שבמסגרתו השכיל לאגד בתבונה רבה את המנהיגות הפוליטית, 

האקדמית והעסקית לפעילות משותפת למען עיצוב סדר יום עולמי, אזורי ותעשייתי; על רתימתם 
של מנהיגים צעירים החולקים מחויבות משותפת ליצירת עולם טוב יותר; על השילוב בין מצוינות 

אקדמית לעשייה עסקית, כלכלית ומדינית; ועל הידידות ארוכת השנים עם מדינת ישראל.
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