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Формування блоку агресивних держав «осі» Берлін – Рим – Токіо

25 жовтня 1936 р. У Берліні була підписана угода про німецько-італійський союз. Німеччина 
та Італія домовилися про розмежування сфер своєї експансії на Балканах 
і в Дунайському басейні, а також про тактику у війні проти Іспанської 
республіки. Німеччина офіційно визнала загарбання Італією Ефіопії у 
1936р. Так була створена «вісь» Берлін – Рим.

25 листопада 1936 р. У Берліні був підписаний договір між Німеччиною і Японією, відомий як 
«Антикомінтернівський пакт». Цим пактом обидві сторони зобов'язувалися 
вести спільну боротьбу проти Комуністичного Інтернаціоналу, 
рекомендували те ж саме будь-якій третій державі, котрій «загрожує 
підривна робота Комінтерну». А в секретному додатку зазначалося, що 
у випадку війни з СРСР сторони не будуть полегшувати його становище. 
Протягом строку дії договору вони зобов'язувалися «без взаємної згоди 
не укладати з СРСР ніяких політичних договорів, які б суперечили духові 
даної угоди». «Антикомінтернівський пакт» стимулював посилення агресії 
Японії в Азії, яка розпочала у липні 1937 р. широкомасштабну війну проти 
Китаю.

6 листопада 1937 р. До «Антикомінтернівського пакту» приєдналася Італія. Через місяць вона 
вийшла з Ліги Націй. Таким чином, фашистські держави – Німеччина 
та Італія разом із мілітаристською Японією досягли політичної єдності 
(«вісь» Берлін – Рим – Токіо). Хоча офіційно цей блок був спрямований 
проти СРСР і лівих сил усередині країн-учасниць, насправді він становив 
серйозну небезпеку й для західних держав – США, Великої Британії та 
Франції.

22 травня 1939 р. У Берліні був підписаній італо-німецький договір про військовий союз, 
так званий «Сталевий пакт». Згідно з його умовами, якщо одна зі сторін 
вступить у війну, друга зобов'язана також розпочати її і підтримати 
союзницю «на суші, на морі і в повітрі».

27 вересня 1940 р. У Берліні був укладений Троїстий пакт (також відомий як Берлінський 
пакт року та Пакт трьох держав) – договір, яким було створено 
військовий союз нацистської Німеччини, фашистської Італії та Японської 
імперії.
Пакт передбачав, що протягом наступних 10 років країни-учасниці 
будуть надавати одна одній підтримку та співпрацювати у досягненні 
геополітичних цілей, головною з яких було визначено встановлення 
нового світового порядку.
Країни-учасниці зобов'язувалися надавати одна одній політичну, 
економічну і військову допомогу та визначили власні сфери впливу у світі. 
Німеччина та Італія утверджували своє панування в Європі, а Японія –  
у Східній Азії.
Договір визначив розвиток німецько-японського співробітництва у 
військово-політичній сфері, започаткованого Антикомінтернівським 
пактом 1936 р., та дозволив Німеччині вирівняти відносини з Японією, 
які погіршилися внаслідок укладання у 1939 р. Пакту Молотова – 
Ріббентропа.
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