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Ország/régió:

Tisztség és pozíció:

Vezérigazgató, Kínai Bankszövetség
Kína

A China Bankers Institute tanácsának főigazgatója
és a China Banking szerkesztőbizottságának igazgatója
A Technológia Átadás és Forgalmazás Országos Alapja
tanácsának tagja, illetve a Pénzügyi Diplomák Nemzeti
Felügyelőbizottságának tagja

Tudományterület/Szakmai tapasztalat:

Pan Guangwei úr korábban a kínai Emberi Erőforrások Minisztériumában
dolgozott a Központi Pénzügyi Munkabizottság Szervezési főosztályán, a HR
főosztályon, illetve a Kínai Bankszabályozási Biztosság tréning központjában
(CBRC). Ezen kívül a CBRC Pártiskolájának alelnökeként (Director-General)
és a CBRC Sanhszi-i iroda főigazgatójakén és főtitkáraként szolgált.
1995 szeptemberétől 1996 decemberéig részt vett a kínai és a svájci
kormány szervezésével megvalósított “Training of the Trainers (TOT)”
programban. A CBRC-nél töltött ideje alatt ő vezette a tengerentúli munkaerő
felvételt, illetve a CBRC együttműködését tengerentúli szervezetekkel, többek
között az amerikai Federal Reserve-val és a Hong Kong Monetary Authorityval, ideértve a közösen folytatott dolgozói csereprogramokat és képzéseket is.
2017 májusától szeptemberéig Pan úr két sajtókonferencián volt szóvivő
az Állami Tanács Információs Irodájában. A Kínai Bankszövetség

szolgálatában a nemzetközi csereprogramok és együttműködés irányába tett
erőfeszítéseinek köszönhetően kölcsönösen bizalmas viszonyt és baráti
együttműködést sikerült kialakítani több nemzetközi pénzügyi szervezettel és
ezeknek

partnereivel,

Franciaországban,

többek

Svácjban,

között

az

Magyarországon

Egyesült
és

az

Királyságban,
Egyesült

Arab

Emirátusokban. A Kínai Bankszövetség az ő vezetése alatt írt alá egy tucatnyi
Együttműködési Megállapodást különböző külföldi szervezetekkel.
Az utolsó tíz év legfontosabb publikációi (tanulmány, könyv, könyvfejezet, egyéb):

A CBRC Sanhszi-i irodájánál töltött idő alatt Pan úr több jelentést publikált,
mint például a Report on Stabilising the Financial Support to Serve the Overall
Economic and Social Development and Resolving Regional Risks-t és
szemináriumot indított az Egy Övezet – Egy Út (Belt and Road)
kezdeményezésről és az általa nyújtott pénzügyi lehetőségekről Hong Kong
vezető

bankárainak.

Ezen

kívül

szerzőként,

főszerkesztőként

és

társszerkesztőként járult hozzá többek között a következő publikációkhoz:
Banking Process Reengineering, Incentives and Remuneration and Human
Resources Development, Green Credit, Chinese Bankers Survey Report, China
Banking Association Social Responsibility Report, China Banking Development
Report. Proaktív erőfeszítéseket tett a banki sztenderd-rendszer érdekében a
pénzügyi sztenderdek létrehozásának vezetésével, ideértve a kínai banki
szolgáltatási sztenderdek értékelőrendszerét (China Banking Service Standard
Evaluation

System)

és

az

elérhető

kínai

bankszektori

környezet

megteremtéséről szóló sztenderdeket (Standards on Building an Accessible
Environment of China’s Banking Industry).

