Grupo Consultivo Regional: Ásia e Pacífico
REUNIÕES (Ingles)
Conferência da Coreia, 12–13 de julho de 2010
Washington, 22 de abril de 2010
Cingapura, 13 de novembro de 2009

MEMBROS:
Muhammad CHATIB BASRI, Vice-Presidente do NECCEA, Indonésia
Muhammad CHATIB BASRI é o Vice-Presidente do Comitê Econômico Nacional do
Presidente da República da Indonésia. Também é Professor Doutor no
Departamento de Economia da Universidade da Indonésia e Pesquisador
no Instituto de Pesquisa Econômica e Social, Faculdade de Economia,
Universidade da Indonésia. Desde 2005, é membro do grupo que
assessora a Equipe Nacional da Indonésia para Negociações Comerciais.
Foi Assessor Especial do Ministro das Finanças da República da Indonésia
(2006–10), assessor do Presidente da República da Indonésia para as
reuniões do G-20 em Washington, em novembro de 2008, e suplente do Ministro das
Finanças para o G-20 (2006–10). Obteve o seu mestrado em Desenvolvimento Econômico
em 1996 e o seu doutorado em Economia em 2001, ambos na Universidade Nacional da
Austrália.

Yung CHUL PARK, Professor, Estudos Internacionais, Universidade da Coreia
Yung CHUL PARK é um professor de destaque na área de estudos internacionais na
Universidade da Coreia, Seul, e autor de muitos livros sobre as
economias asiáticas. Antes de retornar para a Universidade da Coreia,
onde havia sido professor de Economia, passou três anos, de 2005 a
2008, na Escola de Pós-Graduação em Estudos Internacionais da
Universidade Nacional de Seul, como professor pesquisador e Diretor do
Centro para o Comércio e Finanças Internacionais. Anteriormente, havia
atuado como principal assessor econômico do presidente da Coreia
(1987–88), Presidente do Instituto para o Desenvolvimento da Coreia
(1986–87), Presidente do Instituto das Finanças da Coreia (1992–98) e membro do Conselho
Monetário do Banco Central da Coreia (1984−86). Também trabalhou no Fundo Monetário
Internacional (1968−74).
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Ted EVANS, Diretor/Presidente do Conselho de Administração, Westpac Banking
Corporation, Austrália
Ted EVANS é o Presidente do Conselho de Administração do Grupo Westpac desde 2007.
Tem vasta experiência no setor financeiro, tendo ingressado no Tesouro
Australiano em 1969. De 1984 a 1989, ocupou o cargo de Vice-Secretário
e, de 1993 a 2001, foi Secretário do Tesouro. De 1976 a 1979, foi membro
da Delegação Permanente da Austrália na OCDE, em Paris, e Diretor
Executivo do Conselho de Administração do Fundo Monetário
Internacional de 1989 a 1993, representando a Austrália e vários outros
países da região da Ásia e do Pacífico. Foi Diretor do Reserve Bank
australiano de 1993 a 2001 e do Commonwealth Bank da Austrália de 1993 a 1996.

HENG Swee Keat, Diretor-Geral, Autoridade Monetária de Cingapura, Cingapura
HENG Swee Keat é o Diretor-Geral da Autoridade Monetária de Cingapura (MAS). Essa
instituição atua como o banco central de Cingapura e como órgão
fiscalizador integrado do setor de serviços financeiros, abrangendo
bancos, seguros e mercados de capitais. Anteriormente, foi o Secretário
Permanente do Ministério da Indústria e Comércio, encarregado da
supervisão da política econômica, negociações comerciais e
regulamentação e desenvolvimento da indústria. Antes de assumir essa
função, foi CEO do Conselho para o Desenvolvimento do Comércio.
Também trabalhou no Gabinete do Primeiro-Ministro e em vários outros cargos no serviço
público do país. Formou-se em Economia na Universidade de Cambridge, Reino Unido.
Detém ainda o título de Mestre em Administração Pública, obtido na Kennedy School of
Government, da Universidade de Harvard.

Hiroshi WATANABE, Presidente e CEO, Banco para Cooperação Internacional do Japão
Hiroshi WATANABE é o Presidente e CEO do Banco para Cooperação Internacional do Japão
(JBIC), que desde 2008 constitui o braço financeiro internacional da
Corporação Financeira Japonesa (JFC), a principal instituição financeira do
país voltada para políticas. No passado, trabalhou como Vice-Ministro das
Finanças para Assuntos Internacionais no Ministério das Finanças. Nessa
função, foi responsável pela condução de todos os assuntos
internacionais do MF, inclusive os relacionados à estabilização do câmbio,
assistência externa ao desenvolvimento e sistema monetário
internacional. Também atuou como secretário executivo do Ministro das Finanças Kiichi
Miyazawa no fim da década de 1990. Após deixar o MF, lecionou na Escola de PósGraduação em Comércio e Administração da Universidade de Hitotsubashi. Formou-se em
Direito na Universidade de Tóquio e fez o mestrado em Economia na Brown University.
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Tarisa WATANAGASE, Ex-Governadora Governadora do Banco da Tailândia
Tarisa WATANAGASE foi Governadora do Banco da Tailândia de
novembro de 2006 até Setembro de 2010. Na sua longa carreira no
Banco, iniciada em 1975, assumiu diversas responsabilidades em todas as
principais áreas de atuação de um banco central. Ela foi membro do
Comitê de Política Monetária e do Comitê de Política para Instituições
Financeiras a partir 2001, e presidiu ambos os comitês. Como Chefe do
Departamento de Políticas para o Sistema Financeiro durante a crise de
1997, teve um papel decisivo na formulação e implementação da solução para a crise
financeira e das reformas do setor financeiro e do arcabouço para supervisão. Valeu-se de
seus conhecimentos técnicos em reforma e supervisão do setor financeiro para participar,
como consultora externa convidada, da avaliação da supervisão bancária no âmbito do
Programa de Avaliação do Setor Financeiro (FSAP) do FMI e Banco Mundial. Concluiu seus
estudos de graduação e mestrado em Economia na Universidade de Keio, Japão, e
doutorou-se em economia na Universidade de Washington, em St. Louis, EUA.

