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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielman tarkoitus on tarkastella Standard Oil of New Jerseyn ja I.G. Farbenin välisen, synteettisen kumin valmistukseen liittyneen yhteistyön
vaikutuksia Yhdysvalloissa toisen maailmansodan aikana toteutettuun kumiohjelmaan. Keskeinen kysymys on minkälaisen poliittisen
merkityksen synteettisen kumin patenttien hallinta ja tätä kautta syntyvä yrityksen monopoliasema saa poikkeustilanteessa.
Tutkimus perustuu kirjallisuuden ja sanomalehtien lisäksi niihin Yhdysvaltain kongressin virallisjulkaisuihin, jotka ovat saatavilla eduskunnan
kirjastosta. Alkuperäisiä asiakirjoja ei ollut käytettävissä.
Kriittisten raaka-aineiden, joista yksi oli luonnonkumi, varmuusvarastointi ja mahdollisen korvaavan materiaalituotannon järjestäminen olivat
Yhdysvalloissa ennen toista maailmansotaa huonosti järjestettyjä. 1930-luvulla aloitetut järjestelyt olivat pahasti kesken, kun luonnonkumin
saanti katkesi japanilaisten miehitettyä päätuotantoalueet Kaukoidässä 1941. Kriittisyyttä lisäsi Yhdysvaltojen joutuminen mukaan sotaan
joulukuussa 1941.
Yhdysvaltain hallitus oli aloittanut vuonna 1940 kumiohjelman, jonka yhtenä osana oli synteettisen kumin tuotannon aloittaminen. Tärkeimmät
kumipatentit olivat Standard Oilin hallussa ja sillä oli niihin monopoliasema. Patenttien hallinnan kautta syntyviin monopoleihin oli kiinnitetty
huomiota presidentti Rooseveltin asettaman taloudellisen vallan keskittymistä ja sen haittavaikutuksia selvittäneen komitean osaraporteissa.
Ensimmäisen maailmansodan aikana syntynyttä tilannetta, jossa yritykset pystyivät hyötymään taloudellisesti sotatarviketuotannosta, ei haluttu
toistuvaksi.
Standard Oil joutui senaatin tutkimusten kohteeksi vuonna 1941 saksalaisyhteistyön ja hallussaan olevien patenttien takia. Yhtiö teki 25.3.1942
Yhdysvaltain oikeusministeriön kanssa sopimuksen, jolla se siirsi hallussaan olleet synteettisen kumin patentit rojaltivapaasti hallituksen
patenttipooliin. Tästä huolimatta ministeriön antitrustiosaston johtaja Thurman Arnold vei asian kansallista puolustusohjelmaa tutkivaan
Trumanin komiteaan. Esitettyjen syytteiden mukaan yhtiön yhteistyö I.G. Farbenin kanssa oli syy synteettisen kumin puutteeseen
Yhdysvalloissa. Kumipatentit olivat osa myös senaatin patenttikomitean tutkimuksia.
Patenteista tuli enemmän osa Yhdysvaltain oikeusministeriön voimakasta antitrustipolitiikkaa kuin sotatalouspolitiikkaa. Arnold tiesi
Rooseveltin 20.3.1942 tekemästä päätöksestä siirtää sotatarviketuotannolle tärkeitä yrityksiä koskevat antitrustisyytökset myöhempään aikaan.
Arnold käytti päätöksen julkistamisessa tapahtunutta viivettä hyväkseen ja vei kumipatentit monopoliasiana sekä Trumanin komiteaan että
patenttikomiteaan.
Tuloksena runsaasti julkisuutta saaneista kuulemisista oli joitakin muutoksia tuolloin vallinneeseen patenttilainsäädäntöön. Julkisuus hidasti
myös jonkin verran hallituksen kumiohjelman käynnistymistä synteettisen kumin tuotannon osalta.
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