
Aplicando as normas xerais que podes consultar no blog,  

analiza e comenta estes textos 

Un cartel de electrodomésticos 

Entre as novas formas de asociación económica características da segunda 

revolución industrial está o cartel, un acordo sobre prezos e zonas de mercado 

para evitar competencia. 

Art.1. A finalidade deste convenio (…) comprenderá todos aqueles aparatos 

relacionados directa ou indirectamente coa xeración, transmisión, distribución, 

conversión e aproveitamento da enerxía eléctrica, incluíndo as turbinas e os motores 

(…). 

Art.2. a. O territorio exclusivo da AEG será Checoslovaquia, Dantzing, Dinamarca, 

Estonia, Finlandia, Alemaña (…) Hungría, Lituania, Memel, Noruega, Polonia e 

Suecia, incluídas as colonias respectivas destes países (…). 

Art.2. b.  O territorio da General Company será Canadá, Terranova e os EE UU de 

América, os seus territorios, dependencias e posesións (…). 

Art.2. d. En vista da estreita relación establecida aquí entre participantes e o 

intercambio recíproco de informes privados de fabricación, de enxeñería, de técnica, 

axuda, planos e outros datos máis, cada un dos interesados comprométese, durante o 

período de validez deste convenio, (…), a non ocuparse, directa ou indirectamente, na 

fabricación, venda ou emprego, no territorio alleo, dos aparatos comprendidos neste 

convenio. 

Convenio entre a International General Electric Company INC e a Allgemeine 

Elektricitatsge Gellschaft. 1938 

 

 

Acordos para evitar conflitos entre potencias imperialistas 

O choque de intereses entre as potencias colonizadoras de äfrica propiciou a 

celebración dunha Conferencia Internacional en Berlin en 1885 que resultou 

altamente beneficiosa pois o cumprimento dos acordos adoptados evitaron 

enfrontamentos bélicos pola posesión de novos territorios. 

 

Desexando establecer nun espírito de entendemento as condicións máis favorables para 

o desenvolvemento do comercio e da civilización de determinadas rexións de África, e 

asegurar a todos os pobos as vantaxes da libre navegación polos principais ríos 

africanos que desembocan no océano Atlántico; cobizosos, por unha banda, de prever 

os malentendidos e liortas que puidesen xurdir no futuro polas novas tomas de posesión 

efectuadas nas costas de África e preocupados, ao mesmo tempo, polos medios de 

aumentar o benestar social e material das poboacións indíxenas, resolveron: 

Art. 1. O comercio de todas as nacións gozará dunha completa liberdade (…) en todos 

os territorios que integran o val do Congo e dos seus afluentes (…). 

Art. 26. A navegación polo río Níxer (…) é e continuará sendo completamente libre 

(…). 



Art. 35. As potencias asinantes* da presente Acta recoñecen a obriga e asegurar, nos 

territorios ocupados por elas na costa do continente africano, a existencia dunha 

autoridade suficiente para facer respectar os dereitos adquiridos e, se chega o caso, a 

liberdade de comercio e tránsito nas condicións en que fose axustada. 

[*Potencias asinantes da Acta: Alemaña, Austria-Hungría, Bélxica, Dinamarca, España, EE UU, Francia, 

Gran Bretaña, Italia, Países Baixos, Portugal, Rusia, Suecia e o Imperio turco] 

Acta xeral da Conferencia de Berlín. 26-2-1885 

 

 


