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28 MA J 2019

ABB samarbetar med vietnamesiska
ministeriet för vetenskap och teknik
för att påskynda framtidens fabrik
ABB och det vietnamesiska ministeriet för vetenskap och teknik (MoST) un-
dertecknade en avsiktsförklaring den 27 maj 2019 i Stockholm med syfte att
accelerera införandet av smart tillverkning i Vietnam.

Avsiktsförklaringen undertecknades av de båda parterna i närvaro av Vietnams premiärminister Nguyễn
Xuân Phúc och hans motpart, Sveriges statsminister Stefan Löfven, vid ett rundabordssamtal i Stock-
holm. Rundabordssamtalet var en del av Sweden – Vietnam Business Summit som ägde rum 27 och 28
maj i Sverige med anledning av 50-årsjubileet av att de båda länderna etablerade diplomatiska relation-
er.

Samarbetet belyser ABB:s långsiktiga engagemang som strategisk partner till de vietnamesiska myn-
digheterna inom avancerad robotteknik och smart tillverkningsteknik samt i förverkligandet av potentia-
len med Industry 4.0 i Vietnam.

Samarbetet innefattar ett program för kompetens- och kapacitetsuppbyggnad och acceleration av
driftsättningen av avancerade teknologier inom tillverkningssektorn. Programmet för kompetensupp-
byggnad ska främja ledarskap i inhemsk affärsverksamhet och startup-företag som ska få praktisk erfa-
renhet av avancerad robotteknik via ABB:s Robotics Technical and Services Center – det första centret av
sitt slag i Vietnam. Dessutom kommer ABB också att med sitt domänkunnande stötta förverkligandet av
modellen ‘Framtidens fabrik’ och erbjuda expertrekommendationer för anammandet av robotteknik.

Phung Bao Thach, generaldirektör för den internationella samarbetsavdelningen på ministeriet för ve-
tenskap och teknik, välkomnade under ceremonin avsiktsförklaringen med ABB. ”Vietnam och Sverige
har haft en vittgående relation under de senaste 50 åren. ABB är, som global ledare inom banbrytande
digital- och robotteknik med lång historia i Sverige och en väletablerad närvaro i Vietnam de senaste 25
åren, en utmärkt partner för ministeriets strategi att förverkliga Vietnams tillverkningsmål i kontexten av
den fjärde industriella revolutionen. Jag är övertygad om att detta samarbete kommer att bli effektivt
och fördelaktigt för båda parter.”

”På ABB ser vi den växande betydelsen av kompetens- och kapacitetsbyggande för den sociala och eko-
nomiska utvecklingen av Vietnam inom digitala teknologier och tillämpning av avancerade tekniker inom
tillverkning. Vi anser att detta samarbete tillsammans med våra pågående investeringar i landet kommer
att stärka ABB:s engagemang att ta lokal tillverkning till nästa nivå”, säger Johan Söderström, VD för
ABB Sverige.

ABB inledde sin verksamhet i Vietnam 1993. Under de 26 åren sedan dess har företaget blivit en tillförlit-
lig teknologipartner som tillhandahåller nyckelfärdiga lösningar och tjänster på marknaden.  ABB har
nyligen installerat och driftsatt robotar inom segment för fordon, elektronik, djurfoder, livsmedel, kemi-
kalier, metall- och tegeltillverkning för att driva effektivitet och kvalitet. ABB öppnar det andra robot-
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centret senare under året i Ho Chi Minh-staden för att möjliggöra snabbare respons i hela landet för att
stötta kunderna att klara både dagens och morgondagens tillverkningsmål. Dessutom förser ABB Abili-
tyTM flera nya solkraftparker och fabriker runt om i landets segment för fordon, bilar, vatten och avlopps-
vatten med styrsystem för att säkerställa driften med högsta möjliga effektivitet.

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är pionjär inom banbrytande teknik med ett omfattande erbjudande för digi-
tala industrier. Med över 130 år av innovation är ABB idag ledande inom digitala industrier med fyra
kundfokuserade, globalt ledande affärsområden: Electrification, Industrial Automation, Motion samt
Robotics & Discrete Automation som stöttas av den gemensamma digitala plattformen ABB Ability™.
ABB:s marknadsledande verksamhet Power Grids kommer att avyttras till Hitachi under 2020. ABB verkar
i över 100 länder och har ungefär 147 000 medarbetare.
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