Tiongkok Terapkan Kebijakan Mata Uang Yang Mantap
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Presiden Bank Rakyat Tiongkok (People’s Bank of China) Yi Gang hari Selasa (8/1)
menyatakan, setelah penyelenggaraan rapat kerja ekonomi Komite Sentral Partai
Komunis Tiongkok (PKT) pada akhir tahun 2018, sesuai dengan semangat rapat kerja,
bank sentral mengumumkan akan mengedarkan dana senilai 1,5 triliun yuan RMB mulai
dari tanggal 15 Januari tahun ini. Pada akhir bulan Januari, untuk pertama kalinya
mengoperasikan fasilitas kredit jangka menengah (TMLF).
Yi Gang mengatakan, langkah-langkah tersebut bermanfaat untuk memelihara kecukupan
rasional peredaran dan kestabilan rasional suku bunga pasar moneter, membimbing
pertumbuhan rasional mata uang dan kredit. Intensitas dukungan moneter terhadap
ekonomi entitas dan melemah seiring dengan menurunnya laju pertumbuhan ekonomi,
sebaliknya telah meningkatkan intensitas dukungan. Langkah tersebut dengan efektif
mengatasi efek pengetatan akibat pengetatan bisnis bank bayangan.
Rapat kerja ekonomi Komite Sentral PKT menunjukkan perlu menguasai tingkat
pengontrolan makro. Rapat kerja menegaskan, kebijakan mata uang yang mantap perlu
diterapkan secara layak. Yi Gang mengatakan, perlu menguasai baik struktur, sementara
memperhatikan iramanya, agar seluruh pasar dapat beroperasi secara mantap sesuai
dengan peraturan, dengan demikian, perekonomian Tiongkok dapat berjalan secara
teratur.
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Wakil Menteri Komisi Pembangunan dan Reformasi Tiongkok Ning Jizhe baru-baru ini
menyatakan, rapat kerja ekonomi sentral yang digelar akhir Desember telah
mengemukakan permintaan, kebijakan dan tugas penting pekerjaan ekonomi Tiongkok
pada 2019. Ning Jizhe mengatakan, harus melaksanakan baik semangat rapat kerja
ekonomi sentral, memainkan baik kebijakan makro dan menjamin ekonomi Tiongkok
beroperasi dalam ruang fluktuasi yang rasional.
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Ning Jizhe mengatakan, Tiongkok harus mempertahankan kebijakan yang maju secara
stabil, mempertahankan teori pembangunan baru, mempertahankan pengembangan
bermutu tinggi, terus melakukan 3 pertempuran yakni mencegah dan memecahkan risiko
besar, mengentaskan kemiskinan dan mencegah polusi, melaksanakan baik reformasi
struktur sisi pemasok, secara koordinasi mendorong pertumbuhan ekonomi, mendorong
reformasi, mencegah risiko, memelihara ekonomi Tiongkok beroperasi dalam ruang
fluktuasi yang rasional dan mewujudkan permulaan baik pembangunan ekonomi pada
triwulan pertama.
Terkait konsumsi, Ning Jizhe mengatakan, Tiongkok harus menyesuaikan diri dengan
tren besar eskalasi konsumsi, terus memainkan fungsi konsumsi dalam pembangunan
ekonomi.
Terkait investasi, Ning Jizhe mengatakan, permintaan investasi Tiongkok pada tahap ini
tetap sangat besar, yang terkunci adalah memilih sektor usaha dan proyek.
Terkait keterbukaan, Ning Jize mengatakan, menurut permintaan keterbukaan bermutu
tinggi, Tiongkok akan secara menyeluruh mengoptimalkan lingkungan investasi,
mendorong implementasi proyek modal asing yang besar. Di atas dasar triwulan ke-4
2018, proyek gelombang ke-2 pada triwulan 2019 akan terus dilaksanakan. Sementara itu
dengan lebih lanjut meningkatkan investasi modal asing di sektor usaha terkait.
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