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Sebagai pelopor reformasi dan keterbukaan Tiongkok di era baru, Kota Shanghai berhasil
menemukan jalan baru dalam perkembangan industri manufaktur canggih, peralihan hasil
iptek tinggi dan ujicoba keterbukaan terhadap dunia luar sehingga Shanghai telah
menjadi contoh dalam upaya reformasi sisi penawaran. Kini, inovasi iptek tengah
membantu Shanghai mewujudkan perkembangan berstandar tinggi. Pelabuhan
perdagangan bebas Shanghai akan menerapkan standar keterbukaan tertinggi terhadap
seluruh dunia.
Berdasarkan Pendapat Implementasi Perkembangan Kecerdasan Buatan Generasi Baru
Kota Shanghai, skala industri prioritas kecerdasan buatan Shanghai akan melampaui 100
miliar yuan pada tahun 2020, sehingga akan menjadi titik pertumbuhan yang baru. Kota
Shanghai juga akan berupaya mendorong penerapan kecerdasan buatan di
bidang-bidang manufaktur pintar, keuangan modern, jasa perdagangan, logistik modern
dan pertanian modern, demi membantu ekonomi riil menurunkan biaya dan menambah
hasil gunanya.
Laporan Kongres Nasional ke-19 PKT mengemukakan, ekonomi Tiongkok kini telah
beralih dari tahap pertumbuhan pesat ke tahap perkembangan bermutu tinggi. Di bawah
bimbingan strategi pembangunan inovatif, sejumlah besar sektor usaha multi-disiplin dan
komprehensif kini telah dibentuk di Shanghai, yang mencakup bidang-bidang IT, ilmu
kehidupan dan kecerdasan buatan. Pada tiga triwulan pertama tahun ini, nilai produksi
manufaktur pintar Shanghai tercatat sekitar 16 miliar yuan, atau naik hampir 40 persen
dibandingkan masa sama tahun lalu.
Profesor Universitas Fudan Shi Lei berpendapat, meningkatkan kualitas industri sekunder
dan mengembangkan industri jasa komprehensif merupakan langkah yang harus
ditempuh. Oleh karena itu, inovasi iptek di samping membantu perkembangan industri
manufaktur canggih Shanghai, di saat yang sama juga harus beradaptasi dengan industri
jasa komprehensif Shanghai.
Berdasarkan pengaturan Kongres Nasional ke-19 PKT, Zona Ujicoba Perdagangan
Bebas akan diberikan hak pengambilan keputusan yang lebih besar dalam reformasi
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demi menjajaki pembangunan Pelabuhan Perdagangan Bebas.
Berkenaan itu, Profesor Shi Lei berpendapat, internasionalisasi merupakan peluang
dalam pembangunan Shanghai di masa depan. Sebagai pelopor kompleks kota Delta
Sungai Yangtse, jalan pembangunan Shanghai akan menjadi percontohan bagi seluruh
negeri Tiongkok.
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