Pendapatan Perusahaan Pusat Tiongkok Naik 11%
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Wakil Sekretaris Jenderal Komisi Pengawasan Aset Milik Negara Dewan Negara
Tiongkok, Peng Huagang kemarin (14/10) di Beijing mengungkapkan, pada triwulan
pertama tahun ini, pendapatan perusahaan pusat mencapai 21,1 triliun yuan RMB,
meningkat 11% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, laju pertumbuhannya lebih
cepat 0,9 poin dibandingkan dengan paro pertama tahun ini, laju pertumbuhan pendapat
melampaui 10% selama 4 bulan berturut-turut.
Sementara itu, pada triwulan pertama, perusahaan pusat menyelesaikan investasi aset
tetap senilai 1,5 triliun yuan, naik 2,7% dibandingkan dengan periode sama tahun lalu, laju
pertumbuhannya lebih cepat 1,1 poin dibandingkan dengan bulan Januari hingga bulan
Agustus. Ditinjau dari struktur, jumlah investasi terutama ditujukan di bidang-bidang
proyek sejahtera rakyat, perkembangan hijau dan iptek, sedangkan investasi aset tetap
di sektor-sektor batu bara, tenaga listrik dan sektor-sektor kapasitas produksi
kelebihan lainnya cenderung menurun.

Negara-Negara Eropa Diharapkan

Ikut Ekspo Impor Internasional Tiongkok
2018-10-15 10:23:54
Menjelang penyelenggaraan KTT Asia-Eropa ke-12, Ketua Delegasi Perutusan Tiongkok
untuk Uni Eropa, Duta Besar Zhang Ming mengatakan kepada media “Euractive”, bahwa
penyelenggaraan Ekspo Impor Internasional Tiongkok adalah kebijakan penting yang
diambil oleh Komite Sentra Partai Komunis Tiongkok (PKT) di bawah pimpinan Xi Jinping,
bertujuan untuk mendorong keterbukaan putaran baru ke level baru, juga adalah
tindakan dan aksi penting yang diambil oleh Tiongkok untuk membuka pasar kepada dunia.
Dubes Zhang Ming mengatakan, belakangan ini, proteksionisme meningkat, globalisasi
ekonomi mengalami kegoncangan, di bawah latar belakang tersebut, penyelenggaraan
ekspo impor tingkat nasional tidak saja menguntungkan impor dan mendorong
perkembangan keseimbangan perdagangan luar negeri, menguntungkan perbaikan
struktur pensuplaian, mendorong ekonomi Tiongkok berkembang dengan mutu tinggi
untuk lebih baik memenuhi kebutuhan kehidupan rakyat yang semakin meningkat, tapi
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juga untuk menstabilkan prakiraan terhadap pasar internasional, ekspor memperlihat
keyakinan dan ketekadan Tiongkok untuk terus memperluas keterbukaan.
Dubes Zhang Ming menyataka, Tiongkok mengharapkan partisipasi negara-negara Eropa,
bersedia berupaya bersama dengan negara-negara lain untuk membangun ekspo impor
menjadi platform terbuka untuk memamerkan perstasi perkembangan dan mengadakan
perdagangan internasional untuk negara-negara lainnya.
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