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 Έναρξη λειτουργίας 3ου κέντρου διαχείρισης δεδομένων από 

την GOOGLE στην Σιγκαπούρη  

 

Η Google ολοκλήρωσε το τρίτο της κέντρο δεδομένων στη 

Σιγκαπούρη. Σύμφωνα με τους Strait Times oi συνολικές επενδύσεις 

της εταιρείας στην Σιγκαπούρη υπερβαίνουν  τα 850 εκατομμύρια 

δολάρια ΗΠΑ (1,19 δισεκατομμύρια δολάρια Σιγκαπούρης).  

Η τρίτη μονάδα, η οποία εγκαινιάστηκε επίσημα την Τρίτη,  23 

τρέχοντος, υποστηρίζει την αξιόπιστη πρόσβαση 2,5 

δισεκατομμυρίων ανθρώπων στις υπηρεσίες της Google στην 

ευρύτερη περιοχή της Ν. Α. Ασίας.  

Κατά τα εγκαίνια, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 

υπουργός Οικονομικών κ.  Lawrence Wong δήλωσε ότι ’’ Η 

συνεργασία με τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Google θα ενισχύσει 

το τεχνολογικό οικοσύστημα της Σιγκαπούρης, ειδικά στους τομείς 

των δεξιοτήτων, της καινοτομίας και της βιωσιμότητας’’.  

Η Google ξεκίνησε την δημιουργία κέντρων  δεδομένων στην 

Σιγκαπούρη το 2014 λόγω της ζήτησης για δεδομένα διαδικτύου 

μέσω των δικτύων  κινητής τηλεφωνίας απασχολώντας αρχικά 

λιγότερο από 100 υπαλλήλους, με ένα  δεύτερο κέντρο να ακολουθεί 

το 2015. Το 2021, το εργατικό δυναμικό της Google ανέρχεται σε 

περίπου 3.000 άτομα. Σύμφωνα με πληροφορίες  της Oxford 

Economics, το 2020, τα κέντρα δεδομένων της αμερικανικής 

εταιρείας στη Σιγκαπούρη δημιούργησαν οικονομική δραστηριότητα 

αξίας 216 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ. 

Λύσεις τεχνητής νοημοσύνης για τους τομείς της 

χρηματοδότησης και της υγειονομικής περίθαλψης και για τη στήριξη 

των προσπαθειών βιωσιμότητας βρίσκονται επίσης στα σκαριά, μετά 
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την υπογραφή μνημονίου κατανόησης μεταξύ της Google και του 

ομίλου Smart Nation and Digital Government την Τρίτη. Είναι η 

πρώτη εταιρεία τεχνολογίας που συνεργάζεται με την κυβέρνηση της 

Σιγκαπούρης για τέτοιες προσπάθειες. Συγκεκριμένα, η Google θα 

παρέχει υποστήριξη για τη βελτίωση των τεχνολογικών δεξιοτήτων 

επιλεγμένων υπαλλήλων του δημόσιου τομέα και θα βοηθήσει στη 

διαμόρφωση κατευθυντήριων γραμμών που σχετίζονται με τη χρήση 

της τεχνητής νοημοσύνης.  

Σύμφωνα με την  υπουργό Επικοινωνιών και Πληροφοριών κα. 

Josephine Teo ’’ η ζήτηση στη Σιγκαπούρη για εργαζόμενους υψηλής 

εξειδίκευσης στον τομέα της πληροφορικής θα συνεχίσει να 

υπερβαίνει την προσφορά. Η ψηφιακή οικονομία  της χώρας το 

2022, απασχολεί περίπου 216.000 επαγγελματίες της τεχνολογίας 

της πληροφορίας και των επικοινωνιών από 180.000 το 2016’’.  

 

 

                                                          Ο Προϊστάμενος 

                                                             Μαρκιανός Εμμανουήλ 

                                                             Σύμβουλος Ο.Ε.Υ. Β’  
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