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Data ekonomi Juli yang dirilis Tiongkok baru-baru ini menunjukkan bahwa total volume
impor dan ekspor mencapai 2602,8 miliar Yuan, naik sebesar 12,5% dibandingkan
periode sama tahun lalu, meningkat 8,2 poin persentase dibanding bulan sebelumnya. Di
antaranya, ekspor 1,398.9 miliar Yuan, naik 6,0%, 3,0 poin persentase lebih tinggi dari
bulan lalu, impor 12 triliun Yuan, naik 20,9%, 14,9 poin persentase lebih tinggi daripada
bulan sebelumnya. Offset impor dan ekspor, surplus perdagangan 177 miliar Yuan,
menyempit 83,9 miliar Yuan dari bulan sebelumnya.
Pertumbuhan Impor dan ekspor Tiongkok meningkat dan surplus perdagangan menyempit
pada Juli, menunjukkan bahwa langkah-langkah Tiongkok untuk memperluas keterbukaan
sedang melepaskan lebih banyak dividen. Justru seperti dikatakannya Presiden Tiongkok
Xi Jinping di Pertemuan Tahunan 2017 Forum Ekonomi Dunia, perkembangan Tiongkok
adalah peluang bagi dunia, berbagai negara dipersilakan untuk memanfaatkan
perkembangan pesat Tiongkok.
Pada paruh kedua tahun ini, Tiongkok akan membawa dua manfaat besar bagi dunia:
Pertama, membuka "Huluntong" tahun ini untuk lebih lanjut membuka pasar
modal.Kedua, Pameran Impor Internasional Tiongkok yang pertama akan diadakan di
Shanghai untuk menyediakan pasar yang lebih besar dan platform perdagangan untuk
mitra perdagangan global, menciptakan permintaan pasar baru.
Menurut data dari Dinas Pengelolaan Devisa Negara Tiongkok, arus masuk modal
lintas-batas dari investasi sekuritas asing di Tiongkok pada paruh pertama tahun ini
meningkat dua lipat dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Di pasar modal,
kepercayaan lebih penting daripada emas. Masuknya arus modal asing menunjukkan
kepercayaan akan perkembangan ekonomi Tiongkok. Padahalnya, investor asing telah
lama menunggu partisipasi dalam pasar keuangan dan margin keuntungan Tiongkok yang
besar. Setiba "Huluntong" dibuka tahun ini, tak dicurigai mereka akan membagikan
keuntungan yang lebih besar. Sementara itu, sebagai mitra perdagangan global Tiongkok,
mereka juga akan menerima lebih banyak dividen dari Pameran Impor Internasional
Tiongkok pertama yang diadakan di Shanghai pada bulan November mendatang.
Di dunia, Tiongkok tidak hanya memiliki pasar yang sangat besar dengan populasinya
hampir 1,4 miliar orang, tetapi juga memiliki tekad hati dan tindakan untuk mendukung
pembebasan perdagangan dan kemudahan untuk investasi, investor dan pedagang dari
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seluruh dunia sulit menemukan pasar yang lebih besar dan peluang yang lebih banyak dari
Tiongkok. Kini, yang perlu mereka lakukan adalah sedini mungkin memanfaatkan
perkembangan pesat Tiongkok.
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