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Konferensi mobilisasi zone pelopor “dua kesehatan” era baru dan forum “dua kesehatan”
era baru Tiongkok (Wenzhou) baru-baru ini diselenggarakan di Kota Wenzhuo, Provinsi
Zhejiang. Wenzhou yang berani menjadi pelopor sekali lagi memikul misi historis
“perintis” dan “pelopor” dalam pelaksanaan kebijakan reformasi dan keterbukaan.
“Dua kesehatan” dikemukakan dalam Kongres Nasional Ke-19 Partai Komunis Tiongkok
(PKT), bertujuan untuk membentuk hubungan pemerintahan dengan kalangan pengusaha
yang ramah, mendorong ekonomi sistem non milik negara berkembang secara sehat dan
tokoh kalangan sistem non milik negara tumbuh secara sehat. Selama 40 tahun yang
silam, perusahaan swasta Tiongkok telah menciptakan 60% lebih produk domestik bruto
(PDB) dengan memanfaatkan 40% sumber, menyetor pajak lebih dari 50%,
menyumbangkan 70% inovasi teknologi dan pengembangan produk baru, menyediakan
80% lapangan kerja, membina semangat pengusaha Tiongkok yang inovatif, kredibilitas,
patriotik dan rajin bekerja.
Presiden Xi Jinping menegaskan, “dua kesehatan” tidak saja merupakan masalah ekonomi
yang penting, tetapi juga merupakan masalah politik yang penting. Dalam inspeksinya di
Provinsi Liaoning belakangan ini, Xi Jinping menegaskan kembali perlu menciptakan
lingkungan tata hukum yang baik untuk perusahaan swasta, mengoptimalkan lingkungan
bisnis.
Selama 40 tahun yang lalu, Kota Wenzhou telah menciptakan dan menginovasi model
perkembangan ekonomi swasta, menjadi “nomor satu” di Tiongkok, sehingga terbentuklah
“Model Wenzhou”. Kini, di antara 10 orang Wenzhou ada satu orang adalah pebisnis,
jumlah perusahaan swasta mencapai 99,5% dari pada jumlah perusahaan di Wenzhou.
Menjadikan Wenzhou sebagai tanah percobaan pertama untuk mendorong “dua
kesehatan”, menyimpulkan pengalaman, merumuskan sistem dan langkah yang dapat
direproduksi dan dipromosi, maka akan menemukan jalan perkembangan bagi ekonomi
swasta yang berkualitas.
Oleh karena itu, Wenzhou mengemukakan untuk berupaya selama tiga tahun, agar
lingkungan bisnis setempat mencapai level maju di dalam negeri, hingga tahun 2025,
membentuk sistem ekonomi modernisasi yang sesuai dengan permintaan zaman baru dan
mempunyai kepribadian daerah. Sementara itu, Wenzhou akan mengambil 10 langkah
besar, antara lain membentuk lingkaran ekologi industri perusahaan menengah, kecil dan
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mikro, membangun tanah percobaan yang paling unggul bagi akses pasar, dengan sekuat
tenaga menciptakan lingkungan bisnis
perlindungan bagi pengusaha swasta.
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