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TALOUS
K ALLE KOPONEN

Koreassa uskotaan STX:n
uuteen nousuun tänä vuonna
Telakkayhtiö hakee uutta
tukijalkaa voimalaitosten
rakentamisesta.
Heikki Arola HS
ETELÄ-KOREASSA ilmestyvä Korea Times kirjoittaa, että telakkakonserni STX:ssä uskotaan tänä vuonna uuteen nousuun
muutaman vaikean vuoden jälkeen.
STX Group on Etelä-Korean
neljänneksi suurin laivanrakentaja, jolla on telakoita Koreassa,
Kiinassa ja Euroopassa.
Euroopassa sillä on risteilijäaluksia rakentavat telakat Suomessa ja Ranskassa. Norjassa yhtiöllä on öljynporaukseen ja
muuhun
offshore-toimintaan
aluksia ja laitteita valmistavia telakoita.
LAIVANRAKENNUS on ollut suurissa vaikeuksissa STX:ssä ja
muissakin telakkayhtiöissä viime
vuosina, kun finanssikriisi on vähentänyt laivojen kysyntää.
Pitääkseen taloutensa jonkinlaisessa kunnossa STX on joutunut myymään parhaitenkannattavia yksiköitään, kuten offshore
-kapasiteettia Norjassa.
Telakoita STX ei ole myynyt,
koska niillä ei kehnoina aikoina
ole ostajia.
Laimeasta kysynnästä huoli-

matta STX sai Korea Timesin
mukaan viime vuonna tilaukset
118 laivan rakentamisesta. Tilausten yhteisarvo oli noin 6,7
miljardia euroa.
Näihin kuuluu myös Royal
Caribbean Cruisesin jättiristeilijän tilaus Ranskan STX:lle.
KONSERNIN uusi vuodelle 2013
laadittu
liiketoimintastrategia
painottaa lehden mukaan kahta
asiaa.
Maailmanlaajuista myyntiverkostoa käyttäen yhtiö aikoo
käynnistää
”aggressiivisen
myyntikampanjan”, jolla aiotaan saada telakoille lisää töitä
nyt, kun maailmantalouden suhdanne näyttää paranemisen
merkkejä.
Toisaalta yhtiö hakee uutta liiketoiminnan tukijalkaa voimalaitosten rakentamisesta ja tähyilee
etenkin Lähi-idän öljymaihin.
TUOREIN tilaus tällä alalla on
noin 120 miljoonan euron kaasuvoimalan rakentaminen Amaraan Irakissa. Rakentamisen lisäksi STX hoitaa laitoksen käytön ja kunnossapidon ensimmäisen vuoden ajan.
Voimalatoimituksissa se toimii
yhteistyössä italialaisen valtionyhtiön ENI:n kanssa.
Korea Timesin artikkelissa ei
puhuta Suomen-telakoista.

Mehran Khalili ja Ismini Spachou suunnittelevat jatkoa Kreikan mainetta parantavalle verkkohankkeelle.

Kaivataan: Hyviä uutisia
kriisi-Kreikasta
”En minä ole laiska, elänyt yli
varojeni enkä korruptoitunut”,
sanoo Kreikan mainetta
parsivan sivuston suunnittelija.
Heli Suominen HS
Ateena

Joukko Skandian ex-asiakkaita
kanteli sijoitusten siirrosta
OP-Pohjolan mukaan
asiakkaiden maksamat kulut
pienenevät huomattavasti.
Anni Lassila HS
KAKSIKYMMENTÄKOLME henkivakuutusyhtiö Skandian entistä
asiakasta on kannellut Finanssivalvontaan vakuutussijoitustensa siirrosta OP-Pohjolaan.
OP-Pohjola osti Skandian Suomen-liiketoiminnan viime vuonna. OP-Pohjolan tytäryhtiöön
Aurumiin on siirtynyt sieltä yhteensä noin 1,3 miljardin euron
edestä henki- ja eläkevakuutussäästöjä.
KANTELIJOIDEN
vakuutussijoitukset ovat olleet pankkiiriliike
Alexandrian rahastoissa. OPPohjola on irtisanonut yhteistyön Alexandrian kanssa ja siirtää helmikuun alussa asiakkaiden sijoitukset omiin rahastoihinsa.
Kantelijoita edustavan asianajajan Juhani Simolan mukaan
tarjottujen sijoitussalkkujen riskiprofiilit eivät kuitenkaan vastaa Alexandrian vastaavien rahastojen riskiprofiilia.
Kantelussa viitataan myös Arvopaperilehden
julkaisemaan
vertailuun, jossa SEB Varainhoidon
arvioitiin
onnistuneen
SI1 1

joissain sijoituksissaan Pohjola
Varainhoitoa paremmin.
Varsinaisen varainhoidon Alexandria on ostanut juuri SEB Varainhoidolta. Alexandria on siis
pyörittänyt vain niin sanottuja
rahastojen rahastoja.
OP-POHJOLA kiistää väitteet. OPHenkivakuutuksen ja Aurumin
toimitusjohtajan Jarmo Kuisman mukaan siirto päinvastoin
alentaa asiakkaiden maksamia
kuluja ja lisää heidän valinnanmahdollisuuksiaan.
”Alexandrian asiakkaat maksavat SEB:n rahastojen palkkioiden lisäksi Alexandrialle noin
prosentin kuoripalkkion. Tätä
me emme ota lainkaan. Olemme
muutenkin alentaneet Skandian
entisten asiakkaiden maksamia
kuluja”, Kuisma sanoo.
Aurum
on
rakentanut
Alexandriasta siirtyville asiakkaille Kuisman mukaan mahdollisimman hyvin Aleksandrian
rahastoja vastaavat sijoitussalkut.
”Tämän lisäksi heillä on
monta kymmentä erillistä rahastoa valittavanaan”, Kuisma sanoo.
Alexandria
myi
aiemmin
Skandian vakuutuksia. Myöhemmin se ryhtyi sijoitusten hoitajaksi.

MONIA kreikkalaisia on alkanut

tympiä alituinen kreikkalaisten
ja Kreikan parjaaminen. Vastaiskuna verkkoon on putkahdellut sivustoja, joissa kansainvälisen median kriisiuutisointia kyseenalaistetaan. Samalla halutaan ilahduttaa kreikkalaisia.
”En minä ole laiska, elänyt yli
varojeni enkä korruptoitunut”,
sanoo imagokriittisen verkkohankkeen
Omikronprojectin
ateenalainen suunnittelija Anna
Stratoudaki.
”Enkä halua sellaista ’hattua’
itselleni. Kuva Kreikasta ei nyt
ole tasapainossa.”
OLLAAN trendikkäässä ateenalaisessa kahvilassa (osa niistä on
vielä pystyssä) suunnittelemassa

suositun hankkeen jatkoa.
Epäkaupallisen sivuston mediakriittiset kuvakommentit ja
animaatiot ovat parhaimmillaan
saaneet parisataa tuhatta katsojaa parissa kuukaudessa.

tasapainoa ja suhteellisuuden tajua. Jos Ateenassa on tuntien
rauhallinen mielenosoitus ja viimeisellä minuutilla joku heittää
polttopullon, uutinen on vain
tästä minuutista. ”

HANKKEEN isä on Kreikassa asuva, Brysselissä työskentelevä iranilais-englantilainen
konsultti
Mehran Khalili. Hän jos joku
tietää ulkomaailman Kreikkakliseet.
”Kutsun sitä kriisipornoksi:
Kreikasta maalataan kuva väkivallan pesäkkeenä, vihoviimeisenä rotankolona. Se hankaloittaa
kriisistä selviämistä, esimerkiksi
jos matkailu Kreikkaan loppuu.”, Khalili pohtii.
”Ja kriisiporno vaurioittaa
kreikkalaisia: jos ihmisille jankutetaan riittävän pitkään että he
ovat surkeita ja saamattomia, he
uskovat sen.”
Eikö Kreikan ongelmista sitten
pitäisi kertoa maailmalle?
”Kyllä, ongelmista kertominen
on tärkeää, mutta siinä pitää olla

KANSAINVÄLISELLE
yleisölle
suunnatun ja englanninkielisen
Omikronproject-sivuston lisäksi
viime vuonna käynnistyi kreikkalaiselle yleisölle tehty Ola Kala
-sivusto, jolla kerrotaan vain
myönteisiä uutisia. Nimi on
kreikkaa ja tarkoittaa ”Kaikki on
hyvin”.
Good News from Greece -sivuston tavoitteet ovat samanlaisia: Hyvien uutisten toimistoksi
itseään mainostava sivusto kertoo kreikkalaisten tutkijoiden
saavutuksista ja hyväntekeväisyyskampanjoista.
”Media on kuin kohdevalo:
me haluamme suunnata sen
myönteisiin asioihin ja jättää
varjoon huonoja esimerkkejä”,
sanoo sivuston toimittaja Nikos
Piperis.
OMIKRONPROJECT

Kansan palveluksessa vai mielivaltaa harjoittamassa? Omikronproject haluaa kuvapareillaan osoittaa, että
teksti muuttaa kuvan viestiä.

