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Pemerintah Tiongkok hari ini (5/2) menyerahkan laporan kinerja kepada badan otoritas
tertinggi Kongres Rakyat Nasional untuk diperiksa dan dibahas. Pemerintah Tiongkok
dalam laporan itu mengungkapkan, indeks pertumbuhan ekonomi dan sosial yang
ditargetkan pemerintah Tiongkok tahun ini termasuk PDB bertumbuh 6-6,5 persen,
lowongan kerja di kota-kota bertambah lebih dari 11 juta orang, harga konsumsi
penduduk naik sekitar 3 persen, populasi miskin di desa dikurangi lebih dari 10 juta orang,
konsumsi energi unit PDB berkurang sekitar 3 persen.
Pertumbuhan ekonomi dunia kni melamban, risiko input eksternal yang dihadapi Tiongkok
naik, tekanan menurunnya ekonomi dalam negeri Tiongkok meningkat, di bawah latar
belakang itu, target pemerintah Tiongkok tersebut dapat disebut sebagai “positif dan
mantap”, sesuai dengan keadaan pembangunan, menguntungkan realisasi pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas tinggi dalam kemajuan mantap.
Sebagai ekonomi kedua besar di dunia, agregat ekonomi Tiongkok pada 2018 telah
melampaui 90 triliun Yuan RMB, sedang berpada pada priode transformasi dari
pertumbuhan cepat kepada pertumbuhan secara bermutu tinggi.
Target pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun ini diproyeksikan lebih rendah daripada
tahun lalu, sebab utamanya adalah pertumbuhan global melesu karena globalisasi ekonomi
mengalami arus balik dan risiko pergesekan perdagangan meningkat. Dalam lingkungan
eksternal itu, “lingkungan yang dihadapi Tiongkok tahun ini menjadi semakin rumit dan
serius, risiko dan tantangan yang dapat diperkirakan dan sulit diperkirakan itu menjadi
semakin banyak dan besar”. Oleh karena itu, Tiongkok memangkas target pertumbuhan
ekonomi secara layak menguntungkan penanggulangan kesulitan dan tantangan secara
mantap, serta membantu pemeliharaan pertumbuhan ekonomi secara kontinu dan sehat.
Untuk mewujudkan target utama tersebut, pemerintah Tiongkok tahun ini secara titik
berat mengaturkan 10 pekerjaan.
Kini, Tiongkok menghadapi situasi serius yang ‘jarang ada beberapa tahun ini’ dalam
maupun luar negeri, mewujudkan target sebelumnya perlu mengeluarkan upaya besar.
Dalam penempatan pekerjaan tahun ini, pemerintah Tiongkok menekankan mementingkan
tiga hubungan, yakni ‘domestik dan internasional’, ‘menstabilkan pertumbuhan dan
mencegah resiko’, ‘pemerintah dan pasar’, ini mencerminkan bahwa kelas tertinggi
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Tiongkok cukup jelas menyadari lingkungan perkembangan Tiongkok sekarang, maka akan
memimpin rakyat Tiongkok mengatasi kesulitan dan menuju ke target yang ditentukan.
Tahun ini adalah HUT 70 tahun berdirinya RRT. Meski lingkungan luar sangat tidak pasti,
namun perkembangan Tiongkok tetap berada dalam periode poeluang strategis yang
penting. Tiongkok mempunyai keuletan yang cukup, potensi yang luar biasa dan daya hidup
inovatif yang membangkit terus, rakyat Tiongkok hasrat pada kehidupan yang indah, dan
kecenderungan baik perkembangan ekonomi untuk jangka panjang tidak berubah. Semua
ini merupakan dukungan penting Tiongkok berupaya mendorong perkembangan
berkualitas tinggi dan mekanisme ekonomi modernisasi. Tiongkok akan dengan semangat
inovasi, berjuang dan praktek mengatasi berbagai resiko dan tantangan, berupaya
menciptakan masa depan yang lebih indah.
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