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Jakub Godzimirski presenterar en imponerande bok som bygger på ändra års kvali
ficerad forskning kring den ryska aluminiumindustrin. Boken analyserar den ekono
miska utvecklingen av aluminiumindustrin såväl i Ryssland som globalt och ger en
innehållsrik bild av industrins politiska betydelse och de mäktiga aktörer som styr
och påverkar den.
Projektet är ambitiöst och analysen sträcker sig från Sovjettiden, genom transi
tionen mot marknadsekonomi, till dagens politiserade ekonomiska system. Boken är
unik genom sin bredd och detaljrikedom och ett viktigt bidrag till kunskapen om den
ryska aluminiumsektorns utveckling genom alla ekonomisk-politiska förändringar
de senaste 25 åren och dess växande roll på den globala marknaden.
Bokens första del diskuterar de ekonomiska aspekterna av industrins utveck
ling. Där skildras bland annat hur Oleg Deripaska skapade en dominerande position
för RUSAL på den ryska marknaden. Godzimirski beskriver färgstarkt alla turer
och dessa processer utgör ett lysande exempel på hur oligarker och holdingbolag
skaffade sig inflytande över nyckelresurser under transitionsåren. Den andra delen
behandlar de politiska aspekterna. Här analyseras förhållandet mellan det ryska när
ingslivet och den politiska makten under olika perioder under Jeltsins och Putins
presidentskap. Återigen bjuder Godzimirski på en detaljrik berättelse om de skeen
den och personer som deltagit i denna omdaning.
Boken är självklart av stort värde för personer som studerar den ryska alumini
umindustrin, inte minst eftersom den också behandlar aluminiumindustrins etabler
ing på de globala marknaderna. Men den har också betydande relevans för dem som
studerar relationerna mellan näringslivet och den politiska makten i Ryssland både i
historiskt och framtida perspektiv.
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