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I.DİSSERTASİYANIN ÜMUMİ  SƏCİYYƏSİ 

       Mövzunun aktuallığı və işlənmə dərəcəsi. Müasir dövrdə 
respublikamızda bank sektorunun inkişaf etdiyi bir dövrdə XIX 
yüzilliyin əvvələrindəki rus işğalından bir müddət sonra Şimali 
Azərbaycan ərazisində fəaliyyət göstərməyə başlamış bankların 
yaradılması tarixinin, onların fəaliyyətlərinin tədqiq olunması 
keçmiş, həm də ibrətamiz tarixi təcrübənin dəyərləndirilməsi 
baxımından böyük əhəmiyyətə malikdir. Hal-hazırda 
respublikamızda fəaliyyət göstərən bankların əhalinin və 
sahibkarlıqla məşğul olan şəxslərin kreditlə təmin olunması 
istiqamətindəki həyata keçirdiyi maliyyə əməliyyatları əhalinin 
müəyyən maliyyə problemlərini həll etmək üçün nağd pul 
çatışmazlığının aradan qaldırılmasında və sahibkarlığın inkişaf 
etdirilməsində böyük rolu var. Bu baxımdan 1917-ci il Oktyabr 
çevrilişindən əvvəlki Şimali Azərbaycan ərazisində yaradılmış 
bankların sələmçi kapitalını sıxışdırıb aradan çıxartması 
təcrübəsindən yararlanmaq, əməli aktuallıq kəsb edir. Digər tərəfdən 
bu problemin araşdırılması Azərbaycanın maliyyə institutlarının 
təşəkkül və təkamül tarixinin obyektiv surətdə öyrənilməsi 
baxımından mühüm elmi aktuallığa da malikdir. 
       Kapitalist münasibətlərinin təşəkkül etdiyi və özünün ən yüksək 
inkişaf mərhələsinə daxil olduğu bir dövrdə Rusiya kommersiya 
banklarının Şimali Azərbaycan sənayesinə nüfuz etməsi bəhs olunan 
dövr üçün səciyyəvi əlamət idi. Sələmçi kapitalının mövcud olduğu 
şəraitdə Rusiya kommersiya banklarının Şimali Azərbaycan 
şöbələrinin yaranması o zamankı mürəkkəb və ziddiyətlərlə dolu bir 
dövrdə çox mühüm iqtisadi əhəmiyyətə malik idi. Lakin həmin bank 
şöbələri eyni zamanda tabe olduqları bankların baş idarələrinə 
kapitalın toplanılması və artırılması, ucqarlarda sənayenin inkişafı 
barədə məlumatların əldə olunması missiyasını da yerinə yetirirdilər.  

Şimali Azərbaycanda çar Rusiyası kommersiya banklarının 
mövcud olduğu illər (XIX əsrin 70-ci illəri – 1918-ci il) Vətənimizin 
iqtisadiyyatında ən mürəkkəb  dövrlərdən biridir. Bu dövr 
manufaktura istehsalından fabrik-zavod istehsalına keçilməsi, Şimali 
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Azərbaycan neft sənayesində iltizam sisteminin ləğv edilməsi, burjua 
islahatlarının tətbiq edilməsi, 1900-1903-cü illərin ümumdünya 
iqtisadi böhranının Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına təsiri və digər 
mühüm hadisələri özündə ehtiva edir. Belə bir şəraitdə bank 
şöbələrinin təxminən 50 illik fəaliyyətinin Şimali Azərbaycanın 
maliyyə sistemində hansı dəyişikliklərə gətirib çıxartmasının 
müxtəlif aspektlərdən işıqlandırılması çox aktual elmi və əməli bir 
vəzifədir. Bank şöbələrinin fəaliyyəti sələmçi kapitalını tədricən 
sıxışdırıb aradan çıxartdığı və sənayeçiləri daha sərfəli şərtlərlə 
kreditlə təmin etdikəri üçün onların mövcudluğu Şimali 
Azərbaycanda bank kapitalı ilə sənaye kapitalının qovuşmasına və 
maliyyə oliqarxiyasının yaranmasına səbəb olmuşdur. Neft sənayesi 
və onunla bağlı olan sənaye sahələrinə daha çox kapital yatırıldığı 
üçün Rusiya kommersiya bankları daha çox bu sahələrə nüfuz 
edirdilər. 

Dissertasiya işinin aktuallığını artıran və çağdaş Azərbaycan 
tarix elmi üçün böyük əhəmiyyətə malik olan daha bir məqam ondan 
ibarətdir ki, azərbaycanlı sənayeçilərin bank şöbələri ilə apardığı 
maliyyə və ticarət əlaqələrinin öyrənilməsi də böyük elmi və əməli 
əhəmiyyətə malikdir. Bu tipli bank şöbələrinin təkcə Bakıda deyil, 
Şimali Azərbaycanın bir sıra bölgələrində də təsis olunması onların 
Şimali Azərbaycan iqtisadiyytına daha geniş şəkildə nüfuz etməsi ilə 
əlaqədar idi və bu məsələnin araşdırılması regionların sosial-iqtisadi 
tarixini araşdırmaq baxımından aktual bir vəzifədir. 

Bütün bunlarla bərabər, azərbaycanlı neft sənayeçilərindən 
H.Z.Tağıyev, M.Nağıyev, Ş.Əsədullayev və digərlərinin bank 
şöbələri ilə apardıqları kredit əməliyyatları onların Şimali 
Azərbaycan sənayesində malik olduqları çəkisini müəyyən etməyə 
imkan verir. H.Z.Tağıyev tərəfindən Bakı Tacir Bankının açılmasını 
da bura əlavə etsək, o zaman bank şöbələri ilə Bakı Tacir Bankı 
arasında baş verən maliyyə əlaqələrinin tədqiqi də böyük aktuallıq 
kəsb edir. Birinci Dünya müharibəsi illərində də bank şöbələrinin 
əsasən kapital toplamaq marağına xidmət etməsi onların fəaliyyətinin 
əsl burjua xarakterini üzə çıxarır.  
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Dissertasiya işində Rusiya kommersiya banklarının hansı tipli 
bank əməliyyatlarını həyata keçirmələrinin təhlilə cəlb olunması da 
aktual məsələlərdən biridir. Onların fəaliyyət göstərdiyi ilk illərdə 
kifayət qədər vəsaitə malik olmamaları səbəbindən əsasən veksellərin 
uçotu əməliyyatlarına üstünlük vermələri təbii hal 
kimi qarşılanmalıdır. Lakin sonradan bank əməliyyatları nəticəsində 
külli miqdarda vəsait toplamış banklar, malların girov qoyulması 
müqabilində ssudaların verilməsi və digər kredit əməliyyatlarının da 
sayını artırmışdılar.  

Dissertasiyada aktuallıq ilə bağlı olan məsələlərdən biri də 
Rusiya Dövlət bankının və onun Bakı şöbəsinin kommersiya 
funksiyalarını açıb göstərmək, kommersiya tipli maliyyə qurumu 
olmasını elmi faktlarla izah etməkdir. Dövlət bankının Bakı şöbəsi 
bütün fəaliyyət dövrü ərzində sənayeçiləri daha sərfəli kreditlərlə 
təmin etmiş, hətta digər kommersiya banklarının maliyyə 
əməliyyatlarına da kreditlər ayırmışdır. Məhz bu xüsusiyyətlərinə 
görə dissertasiya işində Dövlət bankı  da kommersiya bankları 
sırasına daxil edilmiş, onun həyata keçirdiyi maliyyə əməliyyatları və 
funksiyaları hərtərəfli surətdə təhlil olunmuşdur.  
   Beləliklə, təqdim olunan dissertasiyada Rusiya kommersiya 
banklarının Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatındakı fəaliyyətinin 
tədqiqi nəzərdə tutulmuşdur. Bu zaman sözügedən problemin iki 
süjet xətti qeyd olunmalıdır: 1) Rusiya kommersiya banklarının 
Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına nüfuz etməsi nəticəsində bank 
kapitalı ilə sənaye kapitalının qovuşması 2) Rusiya kommersiya 
banklarının sələmçi kapitalını tədricən sıxışdırıb aradan çıxartması və 
sənayeçiləri daha münasib şərtlərlə kreditlə təmin etməsi. Bu cür 
mühüm iqtisadi-elmi əhəmiyyətə malik olan problemin araşdırılması, 
vaxtilə ölkəmizdə mövcud olmuş maliyyə təcrübəsinin hərtərəfli 
surətdə işıqlandırılması vətən tarixinin bitkin mənzərəsini yaratmaq 
baxımından çox aktual bir elmi vəzifədir. Azərbaycan 
tarixşünaslığında bəhs olunan mövzu ayrı-ayrı aspekt və süjetlərin 
işıqlandırılması baxımından tədqiqatçıların diqqətini cəlb etsə 
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də, Ə.M.Qasımovanın dissertasiyası1 istisna olmaqla Rusiya 
kommersiya banklarının Şimali Azərbaycanda fəaliyyətinə həsr 
olunmuş xüsusi elmi əsər yoxdur. Dissertasiya işini 
Ə.M.Qasımovanın dissertasiyasından fərqləndirən cəhət odur ki, 
Ə.M.Qasımovanın dissertasiyasında Rusiya kommersiya bankları ilə 
yanaşı olaraq, Şimali Azərbaycanda mövcud olan digər kredit 
müəssisələrinin də (məsələn, torpaq bankları, lombardlar, qarşılıqlı 
kredit cəmiyyətləri, Bakı Tacir bankı və s.) tədqiqinə yer 
verilmişdir. Təqdim olunan dissertasiyada isə yalnız Rusiya 
kommersiya banklarıın Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatındakı 
fəaliyyəti daha geniş ölçülərdə və daha dərindən tədqiq 
olunmuşdur. Rusiya kommersiya banklarının Şimali Azərbaycandakı 
fəaliyyəti təxminən 50 illik uzun bir dövrü əhatə etdiyinə görə, həmin 
dövrün bir sıra məsələləri ilə məşğul olan tədqiqatçıların əsərlərində 
də bank şöbələrinin fəaliyyətinə toxunulur.  
   Rusiya kommersiya banklarının Şimali Azərbaycandakı fəaliyyəti 
barədə məlumatlara daha çox  sovet dövrü tarixşünaslığında rast 
gəlirik məsələn, Ə.M.Qasımovanın dissertasiyas, Rusiyanın görkəmli          
maliyyə          tarixçisi        İ. F. Gindinin2          habelə  M.Ə.   
İsmayılovun,3    M.C.   İbrahimovun,4     Ə.S. Sumbatzadənin,5 

                                                           
1 Касумова, А.М. Кредитно-банковские учреждения Азербайджана (1874-                                                                                                
1932 г.г.) /  ̶  Дис…. канд. экон. наук, Баку: 1969. ̶  223 c. 
2 Гиндин, И.Ф. Банковские монополии в России накануне Великой 
Октябрьской социалистичесой революции // Исторические записки ̸ 
И.Ф.Гиндин, Л.Е.Шепелев, ̶  Академия Наук СССР, Институт Истории, ̶ Том 
66. ̶  Москва: Издательство Академии Наук СССР, ̶ 1960. ̶  c. 38-50 
3 Исмаилов, М.А. Капитализм в сельском хозяйстве Азербайджана на исходе 
XIX – начале XX в / М.А. Исмаилов. ̶  Баку: Издательство Академии Наук 
Азербайджанской ССР, ̶  1964. ̶  306 с 
4 Ибрагимов, М.Дж. Нефтяная промышленность Азербайджана в период 
империализма / М.Дж. Ибрагимов. ̶  Баку: Наука, ̶  1984.  ̶240 с. 
5 Сумбатзаде, А.С. Сельское хозяйство Азербайджана в XIX веке / А.С. 
Сумбатзаде. ̶ Баку: Издательство Академии Наук Азербайджанской ССР, ̶  
1958. ̶  364 с. 
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B.Y.Axundovun,6      M.Ə.Musayevin,7      A.Adonsun,8       
S.Roninin,9 
Y.A.Petrovun,10  V.İ.Bovıkinin,11  S.S.Əliyarovun,12  T.T.Vəliyevin,
13  S.Y. Borovoyun, 14  N.N.Vanaqın,15 Y.L. Qranovskinin, 16 Ə.N. 
Quliyev və          İ.V. Striqunovun,17           A.İ. Konyayevin,18 Y.İ. 

                                                           
6 Ахундов, Б.Ю.  Монополистический капитал в дореволюционной бакинской 
нефтяной промышленности  ̸ Б.Ю. Ахундов.   ̶ Москва: Издательство 
Социально-Экономической Литературы, ̶ 1959. ̶ 296 с. 
7 Musayev, M.Ə.  XIX əsrin sonlarında Bakı şəhərinin ticarəti (1883-1900-cü 
illər) ̸ Ə.M.Musayev. ̶  Bakı: Elm nəşriyyatı, ̶  1972. ̶ 194 s.  
Musayev, M.Ə. XX əsrin əvvəllərində Bakı şəhərinin ticarəti (1900-1917-cü illər) ̸  
Ə.M. Musayev. ̶  Bakı: Elm nəşriyyatı, ̶ 1975. ̶ 195 s.  
8 Адонц, М.А. Характерные черты и особенности генезиса капитализма в 
Закавказье . Генезис капитализма в Закавказье  ̸ ̸ тезисы докладов и научных 
сообщений,  ̶  Баку: Издательство Академии Наук Азербайджанской ССР,  ̶ 
1969. ̶  с. 3-11. 
9 Ронин, С. Иностранный капитал и русские банки (К вопросу о финансовом 
капитале в России) / С. Ронин. ̶  Москва: Издательство Коммун. Ун-та им. 
Я.М.Свердлова, ̶ 1926. ̶  144 c. 
10 Петров, Ю.А. Малоисследованный тип банковских учреждений // 
Монополистический капитализм в России / Ю.А. Петров. ̶  Сборник научных 
трудов. Москва: 1989, ̶  с. 140 – 162. 
11 Бовыкин, В.И. Банки и военная промышленность России накануне первой 
мировой войны // Исторические записки .  Академия Наук СССР, Институт 
Истории ̸ В.И. Бовыкин.  ̶Москва: Издательство Академии Наук СССР, ̶ Том 
64. ̶  1959. ̶  303 c. 
12 Алияров, С.С. Нефтяные монополии в Азербайджане в период первой  
мировой войны  ̸ С.С.Алияров. ̶  Баку: Издание АГУ, ̶  1974. ̶ 230 c. 
13 Vəliyev, T.T. İmperializm dövründə Azərbaycanın sənayesi və proletariatı ̸ T.T. 
Vəliyev. ̶  Bakı: Elm nəşriyyatı, ̶ 1987.  ̶ 256 s. 
14 Боровой, С.Я.  Кредит и банки России (середина XVII в. – 1861 г.) ̸ 
С.Я.Боровой. ̶  Москва: Госфиниздат, ̶  1958. ̶ 288 с. 
15 Ванаг, Н.Н. Финансовый капитал в России накануне мировой войны ̸ 
Н.Н.Ванаг. ̶  Москва:  Издательство Пролетарий, ̶  1930.  ̶252 с. 
16 Грановский, Е.Л. Монополистический капитализм в России / Е.Л. 
Грановский. ̶  Ленинград: Издательство Прибой, город, ̶  1929. ̶  168 с. 
17 Гулиев, А.Н. К вопросу о генезисе и развитии капитализма в 
Азербайджане. Генезис капитализма в Закавказье  ̸ ̸ тезисы докладов и 
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Livşinin,19 V.D. Moçalovun20 A.P. Poqrebinskinin,21  A.A. 
Sidorovun,22 Ə.Ə. 
Umayevin,23  A.A.Fursenkonun,24  P.A.Xromovun25  əsərləri    Rusiy
a kommersiya banklarının Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatındakı 
fəaliyyəti, Şimali Azərbaycanda kredit sisteminin inkişafı, bank 
kapitalı ilə sələmçi kapitalının müqayisəsi, Rusiya kommersiya 
banklarının Şimali Azərbaycanın neft sənayesinə nüfuzu və digər 
məlumatlarla zəngindir.  
       M.Ə.İsmayılovun göstərilən əsərlərində  möhtəkir-kəndli 
münasibətlərinin kəndlilərə necə mənfi təsir göstərməsi məsələsi 

                                                                                                                                      
научных сообщений / А.Н.Гулиев, И.В.Стригунов. ̶ Баку: Издательство 
Академии Наук Азербайджанской ССР, ̶ 1969.  ̶ с. 21-32. 
18 Коняев, А.И. Финансовый контроль в дореволюционной России (очерки 
истории) / А.И. Коняев.  ̶ Москва: Госфиниздат, ̶  1959. ̶  162 с 
19 Лившин, Я.И. Монополии в экономике России (Экономические 
организации и политика монополистического капитала) / Я.И. Лившин. ̶  
Москва: Издательство Социально-Экономической Литературы, ̶  1961. ̶  429 с. 
20 Мочалов,  В.Д. Крестьянское хозяйство в Закавказье к концу XIX в / В.Д. 
Мочалов. ̶  Москва: Издательство Академии Наук СССР, ̶ 1958. ̶  492 с. 
21 Погребинский, А.П. Очерки истории финансов дореволюционной России  
(XIX- XX вв.) / А. П. Погребинский. ̶  Москва: Госфиниздат, ̶  1954.  ̶268 с. 
22 Сидоров, А.А. Финансовое положение России в годы Первой мировой 
войны / А.А. Сидиров. ̶  Москва: Издательство АН СССР, ̶  1960. ̶  579 с 
23 Умаев, А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана 
(виноградарство и хлопководство) 1883-1914 гг: / Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук /  ̶ Баку: 
Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1965. ̶  36 c. 
Умаев, А.А. Роль банковского и ростовщического капитала в экономическом 
развитии дореволюционного Азербайджана // Материалы по экономической 
истории Азербайджана (к V Международному Конгрессу Экономической 
истории) / А.А. Умаев, А.М. Касумова. ̶ Под редакцией академика АН 
Азербаджанской ССР А.С.Сумбатзаде.  ̶  Баку: Издательство Элм, ̶  1970.  ̶ 
c.38-46. 
24 Фурсенко, А.А. Нефтяные тресты и мировая политика. 1880-е годы – 
1918 г / А.А. Фурсенко. ̶  Москва: Наука, ̶  1965. ̶  497 с. 
25 Хромов,  П.А. Очерки экономики России периода монополистического 
капитализма / П.А. Хромов. ̶  Москва: Издательство ВПШ и АОН при ЦК 
КПСС, ̶ 1960. ̶  239 с 
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işıqlandırılıb, həmin münasibətlərdə pulun hansı funksiyalara malik 
olması da göstərilib. Bu görkəmli Azərbaycan tarixçisinin göstərilən 
əsərlərində möhtəkirlərin kəndliləri özlərindən asılı vəziyyətə salmaq 
üçün hansı kredit növlərindən istifadə etdikləri, möhtəkir-
sələmçilərin kəndlilərə verdikləri xırda ssudaların çox yüksək faizlə 
qısa müddətə qədər qaytarılması kimi amillər ətraflı surətdə izah 
edilir.  

B.Y.Axundovun 1917-ci il Oktyabr çevrilişindən əvvəlki 
Bakı neft sənayesində xarici kapitalın fəaliyyətindən bəhs olunan 
əsərində26  iltizam sisteminin ləğv edilməsindən sonra neft sənayesi 
sahibkarlarının kreditə olan tələbatlarının artmasından, bankların 
səhmdar cəmiyyətlərin təsis olunması prosesində və neft-ticarət 
sənaye müəssisələri səhmlərinin ticarətində onların iştirak 
etmələrindən danışılır. Bundan başqa B.Y.Axundov öz əsərində 
parisli bankir Rotşildin neft ticarəti və kredit-ssuda əməliyyatları ilə 
məşğul olmasını, “Bibiheybət neft cəmiyyəti”nin əməliyyatlarında 
Sankt-Peterburq beynəlxalq kommersiya bankının iştirak etməsini, 
Rus-Asiya Bankının və Rus xarici ticarət Bankının neft sənayesi 
firmalarının səhmlərini ələ keçirməsini müxtəlif aspektlərdən əhatəli 
şəkildə izah edir. Müəllif neft sənayeçilərinin öz aralarında neft 
səhmlərinin alınıb satılması əməliyyatlarının geniş surətdə tətbiq 
olunması, “Nobel qardaşları” şirkətinin ticarət-sənaye fəaliyyətində 
iştirak edən bankların fəaliyyəti məsələlərini də yeri gəldikcə 
işıqlandırıb. 

Sovet dövrü tarixşünaslığında Ə.A.Umayev və 
Ə.M.Qasımovanın, Ə..Quliyev və  İ.V.    Striqunovun        müştərək 
əsərlərində271917-ci il Oktyabr çevrilişindən əvvəlki Şimali 

                                                           
26 Ахундов, Б.Ю.  Монополистический капитал в дореволюционной 
бакинской нефтяной промышленности  ̸ Б.Ю. Ахундов.   ̶ Москва: 
Издательство Социально-Экономической Литературы, ̶ 1959. ̶ 296 с. 
27 Умаев, А.А. Роль банковского и ростовщического капитала в 
экономическом развитии дореволюционного Азербайджана // Материалы по 
экономической истории Азербайджана (к V Международному Конгрессу 
Экономической истории) / А.А. Умаев, А.М. Касумова.  ̶ Под редакцией 
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Azərbaycan iqtisadiyyatında bank kapitalı ilə sələmçi kapitalının 
rolu,  Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına xarici kapitalın nüfuzu 
barədə müəyyən məlumatlar var. Bu baxımdan Ə.A.Umayevin tarix 
elmləri namizədi dissertasiyasının avtoreferatını28 da qeyd etmək 
yerinə düşər. Avtoreferatda  Şimali Azərbaycanda sələmçi kapitalının 
mövcud  olmasının kreditə tələbatı olanlara çətinlik törətdiyi, bank 
kapitalının daha sərfəli şərtlərlə kredit verməsi və s. barədə 
məlumatlar var. 

Müasir dövr Azərbaycan tarixşünaslığında H.N.Həsənovun, 
D.B.Seyidzadənin  əsərlərində29 Şimali Azərbaycan kəndlərində 
sələmçi  kapitalının  xarakteri və  rolundan,  Rusiya   Dövlət  
Bankının Bakı şöbəsinin kredit əməliyyatlarından istifadə edən 
Azərbaycanın milli sahibkarlarından da danışılır. Bundan başqa 
müasir dövr tarixşünaslığında    M.  İsmayıl   və  M. İbrahimovun,   
A.F. Musayev, N.N.Vəliyev  və A.S.Quliyevin müştərək 
əsərlərində30 Rusiya kommesiya banklarının Bakı şöbələrinin Şimali 
Azərbaycanın kredit sisteminin inkişafındakı rolundan danışılır. 
Müasir dövr Azərbaycan tarixşünaslığında A.Ş.Şahmuradovun 

                                                                                                                                      
академика АН Азербаджанской ССР А.С.Сумбатзаде. ̶ Баку: Издательство 
Элм, ̶  1970. ̶  c. 38-46. 
Гулиев, А.Н. К вопросу о генезисе и развитии капитализма в Азербайджане. 
Генезис капитализма в Закавказье  ̸ ̸ тезисы докладов и научных сообщений / 
А.Н.Гулиев, И.В.Стригунов. ̶ Баку: Издательство Академии Наук 
Азербайджанской ССР, ̶ 1969. ̶  с. 21-32. 
28 Умаев, А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана 
(виноградарство и хлопководство) 1883-1914 гг: / Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук /  ̶ Баку: 
Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1965. ̶  36 c. 
29 Гасанов, Г.Н. Из истории Северо Азербайджанской деревни в конце XIX – 
начале XX вв ̸ Г.Н.Гасанов. ̶  Баку: Тахсил, ̶ 2007. ̶  224 c. 
Seyidzadə, D.B. Azərbaycan XX əsrin əvvəllərində: müstəqilliyə aparan yollar. 
İşlənmiş, əlavələr olunmuş ikinci nəşri ̸  D.B. Seyidzadə. ̶  Bakı: 2004. ̶  348 s. 
30 İsmayılov,M.Ə. El atası ̸ M.Ə.İsmayılov, M.C.İbrahimov  ̶  Bakı: Azərbaycan 
Dövlət Nəşriyyatı, ̶ 1994. ̶  120 s. 
Musayev, A.F. Qiymətli kağızlar bazarı  ̸A.F.Musayev, N.N.Vəliyev, A.S.Quliyev 
 ̶  Bakı: Səda nəşriyyatı,  ̶  1999.  ̶  120 s. 
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dissertasiyasında31  bəhs olunan dövrdə Rusiya kommersiya 
banklarının Şimali Azərbaycanda fəaliyyət göstərən rus 
sahibkarlarını dəstəkləməsi, himayə etməsi kimi məsələlərə yer 
ayrılmışdır. 

Bundan başqa 2007-2008-cü illərdə nəşr olunan yeddi cildlik 
“Azərbaycan tarixi”nin IV və V cildlərində32  Şimali Azərbaycanda 
Rusiya kommersiya banklarının şöbələrinin yaradılması, fəaliyyəti, 
kredit sisteminin inkişafında onların roluna dair dəqiq faktlara və 
məlumatlara rast gəlirik. 
          Tədqiqatın obyekti və predmeti. Tədqiqat işinin əsas obyekti 
XIX əsrin  ikinci yarısından başlayaraq Azərbaycan iqtisadiyyatının 
neft sənayesi başda olmaqla demək olar ki, bütün iqtisadi sahələrinə 
nüfuz etmiş Rusiya banklarının fəaliyyətidir. Rusiya banklarının 
Azərbaycanda filiallar açması, sahibkarlıq fəaliyyətində kredit 
sistemini formalaşdırmaları, kredit sisteminin tətbiqi nəticəsində, o 
dövrdə, Azərbaycanda tüqyan edən və iqtisadi inkişafa maneə 
törədən sələmçi kapitalını sıxışdırmaları və bir sıra başqa 
fəaliyyətləri tədqiqat işinin əsas predmetidir.  
        Tədqiqatın məqsəd və vəzifələri. Dissertasiyada istifadə 
olunan elmi ədəbiyyatın yuxarıda verilən qısa xülasəsi Şimali 
Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının fəaliyyətində qeyd  
etdiyimiz  hər  iki 
süjet xəttini ehtiva etməklə kompleks şəkildə öyrənilməsi 
zərurətindən xəbər verir. Təqdim olunan əsər bu sahədə mövcud 
boşluğu qismən də olsa doldurmaq məqsədini güdür. Beləliklə, 
qarşıya qoyulan əsas elmi məqsəd Rusiya kommersiya banklarının 
Şimali Azərbaycandakı fəaliyyətini, bu fəaliyyətin başlıca 

                                                           
31 Şahmuradov, A.Ş. XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəllərində rusların 
Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti:  ̸Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya  ̸ Bakı,  2000. ̶ 191 s. 
32 Azərbaycan tarixi: [ VII cilddə ] ̸ XIX əsr.  Red. hey. sədri Ismayilov, M. Ə . ̶  
Bakı: Elm, ̶  c. 4. 2007. ̶  504 s.  
Azərbaycan tarixi. [ VII cilddə ]  ̸  1900 – 27 aprel 1920 ∕  Red. hey. sədri 
İsmayılov, M.Ə., Maksvell, N.Ə.  ̶ Bakı: Elm, ̶  c. 5. 2008. ̶  696 s. 
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istiqamətləri və nəticələrini tədqiq etməkdir. Bu əsas elmi məqsəd 
eyni zamanda aşağıdakı vəzifələrin həllini şərtləndirir: 

Şimali Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının 
şöbələrinin yaranmasını şərtləndirən amillər;  

- Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatının kredit sistemində onların 
böyük iqtisadi əhəmiyyətə malik olmalarının ideoloji kökləri; 

- XIX əsrin sonları - XX əsrin əvvəllərində Şimali 
Azərbaycanın kredit sistemində sələmçi kapitalı ilə bank 
kapitalı arasında gedən rəqabətin gedişini;  

- Rusiya kommersiya bankları şöbələrinin Şimali 
Azərbaycandakı fəaliyyətinin iri maliyyə qruplarının 
siyasətinə xidmət etməsi amilini; 

- Şimali Azərbaycan sənayeçilərinin kreditə olan tələbatlarının 
ödənilməsi istiqamətində Rusiya kommersiya banklarının 
Bakı şöbələrinin həyata keçirdiyi tədbirlərin əhəmiyyəti; 

- Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatında sələmçi kapitalının 
mövqeyinin zəifləıməsində bank şöbələrinin oynadığı rol;  

- Bank şöbələrindən kredit götürənlər arasında xırda və orta 
firmaların qarşılaşdıqları maliyyə çətinliklərinin iri maliyyə 
qruplarının öz mənfəətlərini güdmək və öz kapitallarını 
artırmaq kimi amillər; 

- Rusiya kommersiya banklarının idarə heyətində təmsil 
olunmuş sənayeçilərin tutduqları mövqelərinin mahiyyətini 
açıqlamaq, onların Şimaili Azərbaycanın neft sənayesinə 
nüfuzunun elmi izahı; 

- Rusiya kommersiya banklarının Şimali Azərbaycanda daha 
çox rus sahibkarlarını himayə etməsinin mənəvi-siyasi 
mahiyyəti; 

- Bank şöbələrinin həyata keçirdikləri müxtəlif kredit 
əməliyyatlarının sənayeçilərin öz ticarət əməliyyatlarını 
həyata keçirmələrində oynadığı rol; 

- Rusiya kommersiya banklarının əyalətlərdə təsis olunmuş 
şöbələrinin Şimali Azərbaycanın kənd təsərrüfatında çalışan 
sahibkarlarının sələmçi kapitalından yaxa qurtarıb bank 
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kapitalına müraciət etmələrinə şərait yaratmalarının mühüm 
iqtisadi əhəmiyyəti.  

         Tədqiqatın metodları. Tədqiq etdiyimiz əsərdə ənənəvi 
ümumelmi, məntiqi və konkret tarixi (tarixi-müqayisəli, tarixi-
tipoloji) metodlarla yanaşı, yuxarıda göstərilən yeni elmi 
yanaşmalara da müraciət edilmiş, iqtisadi tarixin iqtisadi-siyasi 
planlarda təhlilinə səylər göstərilmişdir. Dissertasiya işi sənaye 
çevrilişinin baş verdiyi mürəkkəb və uzun bir dövrü əhatə etdiyinə 
görə, daha çox iqtisadi təhlilə yer ayrılmışdır. 
         Müdafiəyə çıxarılan əsas müddəalar. Tədqiqat işində 
müdafiəyə çıxarılan əsas  müddəalar aşağıdakılardan ibarətdir. 

- Şimali Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının şöbələrinin 
yaradılması sənayeçilərin və tacirlərin daha münasib şərtlərlə kredit 
əldə etmələrinə şərait yaratmış, onların öz ticarət əməliyyatlarını 
genişləndirməsinə imkan vermişdir. 

- Bank kapitalı ilə həmin dövrdə Şimali Azərbaycanda mövcud 
olan sələmçi kapitalının rəqabəti nəticəsində, sözsüz ki, 
sələmçi kapital bank kapitalının kölgəsində qalır, onunla 
rəqabətə davam gətirə bilmirdi.  

- XIX əsrin ikinci yarsında Şimali Azərbaycanda sənayenin, 
xüsusilə neft sənayesinin yüksək templə inkişafı bank 
kreditinə olan tələbatın getdikcə  artmasına səbəb olurdu.  

- Rusiya Dövlət Bankı ölkənin səhmdar kommersiya bankları 
sırasına daxil olmasa da, artıq  XIX  əsrin 90-cı illərindən 
etibarən öz maliyyə əməliyyatlarında kommersiya banklarının 
funksiyalarını yerinə yetirməyə başlamış və tezliklə ölkənin 
iri və əsas kommersiya bankına çevrilmişdir. 

- Rusiya Dövlət Bankının Şimali Azərbaycan 
iqtisadiyyatındakı fəaliyyəti  kommersiya banklarının şöbələri 
ilə rəqabətə davam gətirmiş, hətta bir sıra ölçülərinə görə 
onları geridə də qoymuşdur.  

- XX əsrin əvvəllərində dünya iqtisadi böhranının baş verməsi 
və bu prosesin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına, başlıca 
olaraq neft sənayesinə, təsir etməsinə baxmayaraq, Rusiya 
kommersiya banklarının Bakı şöbələri öz mövqelərini 
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qoruyub saxlaya bilmiş, Azərbaycan iqtisadiyyatının yenidən 
dirçəlməsi üçün müxtəlif kredit əməliyyatları yerinə 
yetrmişdilər..    

           Tədqiqatın elmi yeniliyi. Təqdim olunan əsər bəhs olunan 
mövzu üzrə Azərbaycan tarixşünaslığında ilk addımlardan biri hesab 
edilə bilər. Tədqiqatda bir çox hallarda faktiki olaraq ilk dəfə: 

- Rusiya kommersiya banklarının baş idarələrinin Şimali 
Azərbaycanın neft sənayesinə nüfuzunu şərtləndirən iqtisadi-
siyasi amillər nəzərdən keçirilmiş və təhlil edilmişdir; 

- 1896-1897-ci illərdə Rusiya imperiyasında pul islahatının 
həyata keçirilməsinin Rusiya Dövlət bankının fəaliyyətinin 
kommersiya xarakterinə çevrilməsinə səbəb olması amili 
müqayisəli surətdə təhlil edilmişdir; 

- Rusiya kommersiya banklarının baş idarələrinin əmr və 
sərəncamları əsasında bankların əyalətlərdəki şöbələrində 
hansı yeni qaydaların tətbiq edilməsi açılıb göstərilmişdir;  

- Bank kapitalı ilə sənaye kapitalının qovuşmasına səbəb olan 
müxtəlif amillər təhlil edilmişdir; 

- Şimali Azərbaycanda Rusiya kommersiya bankları 
şöbələrinin təsis edilməsindən sonra sələmçi kapitalının 
tədricən sıxışdırılıb aradan çıxardılması prosesində bank 
kapitalının hansı əhəmiyyət daşıdığı müxtəlif aspektlərdən 
təhlil olunmuşdur; 

- Bank şöbələrinin sənayeçilərə təqdim etdikləri müxtəlif kredit 
əməliyyatlarının onların ticarətinə göstərdiyi mühüm təsirin 
təhlili ətraflı surətdə verilmişdir; 

- Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatında daha çox hansı bank 
şöbələrinin üstün mövqeyə malik olmaları tədqiq edilib 
aşkara çıxarılmışdır;  

- Bank şöbələrinin əyalətlərdən kapitalı toplayıb mərkəzə 
daşımaq siyasətinin üsulları, yerli iqtisadiyyatda bu işin 
törətdiyi fəsadlar səciyyələndirilmişdir; 

- Bank şöbələrinin verdikləri kreditlərdən Azərbaycanın milli 
sahibkarlarının istifadəsinin onların sahibkarlıq fəəaliyyətində 
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hansı nəticələrə gətirib çıxartdığı araşdırılıb 
qiymətləndirilmişdir.    

          Tədqiqatın nəzəri və təcrübi əhəmiyyəti. Tədqiqat işinin 
əsas müddəa və nəticələrindən XIX əsrin sonları və XX əsrin 
əvvəllərində Şimali Azərbaycanda fəaliyyət göstərmiş müxtəlif 
kredit müəssisələri arasında əlaqələrin 
araşdırılmasında, Azərbaycanın iqtisadi tarixinin kompleks 
tədqiqində, XIX əsrin sonları və XX əsrin əvvəllərində Şimali 
Azərbaycanda maliyyə sisteminin, neft sənayesinin, bütövlükdə 
iqtisadiyyatın tarixinə dair ümumiləşdirilmiş əsərlərin yazılmasında, 
Azərbaycanın siyasi-iqtisadi inkişafına dair dərs vəsaitlərinin 
hazırlanmasında, ali məktəblərin müvafiq fakültələrində ixtisas 
kurslarının aparılmasında istifadə oluna bilər. 
        Tədqiqatın aprobasiyası.  Tədqiqatın əsas müddəaları Rusiya 
Federasiyasının və Gürcüstan Respublikasının müxtəlif elmi 
jurnallarında və Azərbaycan Respublikası Ali Attestasiya 
Komissiyasının tövsiyə elmi nəşrlərdə çap olunmuş 10 məqalədə öz 
əksini tapmışdır. 
          Dissertasiya işinin yerinə yetirildiyi təşkilatın adı. 
Dissertasiya işi   AMEA A.A.Bakıxanov adına Tarix İnstitutunun 
“Azərbaycanın yeni tarixi” şöbəsində yerinə yetirilmişdir. 
      Dissertasiyanın struktur bölmələrinin ayrılıqda həcmi qeyd 
olunmaqla dissertasiyanın işarə ilə ümumi  həcmi. Dissertasiyanın  
ümumi həcmi 260 991 işarə ( istifadə edilmiş ədəbiyyat siyahısı və 
əlavələr istisna edilməklə  ) təşkil edir.  Dissertasiyanın Giriş hissəsi  
18 258 işarədən, I Fəsli  98 771 işarədən, II Fəsli  132 189 işarədən, 
Nəticə hissəsi  11 773 işarədən ibarətdir. Bundan başqa 
dissertasiyada 3 cədvəl də yer almaqdadır. 

 
II. DİSSERTASİYANIN ƏSAS MƏZMUNU 

         
        Girişdə mövzunun aktuallığı və dissertasiyanın ümumi 
səciyyəsi verilmişdir. Girişdə eyni zamanda qarşıya qoyulan məqsəd 
və vəzifələr, elmə gətirilən yeniliklər, tədqiqatın nəticələrinin tətbiq 
olunma sahələri müəyyənləşdirilmişdir. 
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     Birinci fəsil “ XIX əsrin sonlarında Şimali Azərbaycandakı 
Rusiya Kommersiya Bankları” adlanır və iki yarımfəsilə bölünür. 
Birinci yarımfəsil “XIX əsrin ikinci yarısında Şimali Azərbaycanda 
iqtisadi vəziyyətin ümumi səciyyəsi və Rusiya kommersiya 
banklarının şöbələrinin yaradılması” mövzusuna həsr edilib. Bu 
yarımfəsildə Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatının ümumi mənzərəsi 
təsvir olunur və Rusiya kommersiya banklarının Azərbaycana gəlmə 
səbəbi açıqlanır, onların Azərbaycanda filiallar açmasından bəhs 
olunur.  
        XIX əsrin ikinci yarısı Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatında bəzi 
islahatların keçirilməsi, kapitalist münasibətlərinin təkamülü və bu 
münasibətlərin ən yüksək inkişaf mərhələsinə daxil olduğu bir 
dövrdür. Bəhs olunan tarixi mərhələdə neft məhsullarının emal 
edilməsi nəticəsində bəzi yeni sənaye sahələri yaranmış, bölgəyə iş 
dalınca gələn kəsbkarların sayı artmış, neft sənayesindən başqa 
sənayenin digər sahələri və kənd təsərrüfatı sahəsi də inkişaf 
etmişdir. Bu dövrdə neft, mədən, balıq, ipəkçilik və digər sənaye 
sahələrinin, eləcə də dəniz və dəmir yolu nəqliyyatının inkişafı 
Şimali Azərbaycanın kənd təsərrüfatının inkişafına öz faydalı təsirini 
göstərmiş Şimali Azərbaycanda təkcə sənaye və ticarət mərkəzləri 
yaranıb artmamış, həm də kənd təsərrüfatı məhsullarının qalıqlarının 
satışı üçün olduqca əlverişli bazarlar meydana gəlmişdir. Rusiyaya, 
hətta xaricə ixrac olunmaq üçün taxıl, yun, qızıl boya, xamna, 
meyvələr, çaxır və sairə məhsullara yol açılmışdı. Bu, Şimali 
Azərbaycanın kənd təsərrüfatında əmtəə istehsalının yüksək artımına 
mütləq surətdə təsir göstərmiş və hətta bəzi sahələrdə onun əmtəə-
kapital mərhələsinə keçidinin baş verməsinə səbəb olmuşdur.33  
        Bəhs olunan dövrdə, Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatında, neft 
sənayesi daha surətlə inkişaf etmiş və böyük iqtisadi əhəmiyyətə 
malik olduğunu göstərmişdir. Belə olan şəraitdə, başda neft sənayesi 
olmaqla digər sahələr də iri kapital qoyuluşlarını tələb edirdi. Kreditə 

                                                           
33 Cумбатзаде, А.С. Cоциально-экономические предпосылки победы 
Советской власти в Азербайджане / А.С. Сумбатзаде. ̶  Москва: Наука, ̶  
1972. ̶ 253 с. 
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olan tələbat neft sənayeçilərini onun əldə olunması işi ilə ciddi 
surətdə  
məşğul olmağa vadar etdi. Xüsusilə neftin satışına tətbiq edilən aksiz 
rüsumu ilə bağlı olaraq kapitalist kreditinə olan tələbat daha çox hiss 
olunurdu. Qaydaya görə aksiz vergisi ağ neftin satışa buraxılmasına 
qədər olan müddətdə ödənildiyi üçün neft sənayeçilərini kredit 
mənbələrini axtarmaq zərurəti qarşısında qoyurdu. Yerli vəsaitlərin, 
yerli maliyyə mənbələrinin son dərəcə məhdudluğu, kreditə olan 
kəskin tələbat neft sənayeçilərini Bakıda bank müəssisələrini açmağa 
müvəffəq olmağa vadar edirdi.34 Kredit müəssisələrinin olmaması 
şəraitində xırda əmtəə istehsalçıları, zavod sahibkarları və tacirlər 
çox ağır şərtlərlə sələmçi kapitalından asılı vəziyyətə düşürdülər. Pul 
vəsaitinə malik olan sələmçilər bir müddət aparıcı fiqur olmaqla, 
həm 
sələmçi, həm də bankir rolunda çıxış edirdilər. Ölkədəki əmtəə-pul 
münasibətlərinin zəif inkişafı, pul vəsaitinin məhdud olması 
sələmçiyə 
toplanan faizlər üzrə yüksək hesab qoyuluşunu öz əlində saxlamağa 
imkan verirdi. Ümumiyyətlə, XIX əsrdə sələmçi kapitalı Rusiyaya 
nisbətən Cənubi Qafqazda ilk baxışdan daha geniş yayılan kimi 
görünürdü. Bunun əsas səbəbi o idi ki, Cənubi Qafqaz kapitalizmin 
inkişafı səviyyəsinə görə Rusiyadan geridə qalırdı. Cənubi Qafqazda 
tətbiq edilən kəndli islahatından sonra keçmiş qalıqlar daha qabarıq  
şəkildə qalmaqda idi. Cənubi Qafqazda kapitalist krediti Rusiyaya 
nisbətən gec yaranmışdı.35 

  1874-cü il fevralın 28-də Bakıda açılan Bakı Kredit 
Cəmiyyəti   ilk   bank    müəssisəsi   olmaqla    Şimali    
Azərbaycanda  

                                                           
34 Касумова, А.М. Кредитно-банковские учреждения Азербайджана (1874-                                         
1932 г.г.) /  ̶  Дис…. канд. экон. наук, Баку: 1969. ̶  223 c. 
35 Умаев, А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана 
(виноградарство и хлопководство) 1883-1914 гг: / Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук /  ̶ Баку: 
Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1965. ̶  49 c. 
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Kapitalist kredit  sisteminin yaranmasının başlanğıcını qoydu.36 
Sonrakı illərdə Şimali  Azərbaycanda bir birinin ardınca açılan  bank   
filialları və kredit müəssisələri tacirlərə və sələmçilərə nisbətən 
sənayeçiləri, tacirləri, kənd burjuaziyasını, kəndlilərin kifayət qədər 
varlı təbəqələrini və torpaq sahibkarlarını daha münasib şərtlərlə 
kreditlə təmin etməyə başladı.  Şimali Azərbaycanda sənayenin, 
ticarətin və kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələrinə bank kapitalı nə 
qədər çox nüfuz edirdisə, sələmçi kapitalının mövqeyi bir o qədər 
çox zəifləyirdi.  Ümumiyyətlə, haqqında danışdığımız dövrdə Şimali 
Azərbaycanın kredit sistemi iki istiqamətdə inkişaf edirdi. O, 
səhmdar (  şöbələr,   kommersiya    banklarının   agentlikləri,  
qarşılıqlı   kredit cəmiyyətləri, lombardlar) və dövlət (Dövlət 
bankının şöbəsi, xəzinədarlılqlar, əmanət kassaları, kiçik kredit 
müəssisəsi) kredit müəssisələrini əhatə edirdi. Kredit müəssisələrinin 
geniş şəbəkəsinin yaranması və fəaliyyəti  sələmçilərin, xırda 
tacirlərin, möhtəkirlərin gücünü nisbətən sarsıdır, ssudaların 
verilməsi əməliyyatlarında onların inhisarçı hüququnu tədricən 
əllərindən alırdı.37 

            Beləliklə, məlum olur ki, XIX əsrin ikinci yarısında Şimali 
Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının şöbələrinin 
yaradılması sənayeçilərin və tacirlərin daha münasib şərtlərlə kredit 
əldə etmələrinə şərait yaratmışdır ki, bu da onların öz ticarət 
əməliyyatlarını genişləndirməsinə imkan vermişdir. Sələmçi kapitalı 
hələ də bəzi yerlərdə fəaliyyət göstərsə də, bank kapitalının daha 
aşağı faizlə verdiyi kreditlərin müqabilində onun təklif etdiyi kredit 
əməliyyatlarına əvvəlki kimi çox müştəri cəlb 
olunmurdu. Tədqiqatda qeyd olunduğu kimi, sələmçi kapitalına 
yalnız bank kreditinin əldə etməyin mümkün olmadığı bəzi 
ərazilərdə müraciət olunurdu. Bu baxımdan sənayeçilərin və 
                                                           
36 Azərbaycan tarixi: [ VII cilddə ] ̸ XIX əsr.  Red. hey. sədri Ismayilov, M. Ə . ̶  
Bakı: Elm, ̶  c. 4. 2007. ̶  504 s. 
37 Умаев, А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана 
(виноградарство и хлопководство) 1883-1914 гг: / Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук /  ̶ Баку: 
Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1965. ̶  49 c. 
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tacirlərin başqa çıxış yolu idi. Hər iki kapitalın   eyni  ərazidə  
rəqabətinə   gəldikdə  isə  burada,  sözsüz  ki,  
sələmçi kapital bank kapitalının kölgəsində qalır, onunla rəqabətə 
davam gətirə bilmirdi. Öz növbəsində Şimali Azərbaycanda 
sənayenin, xüsusilə neft sənayesinin yüksək templə inkişafı bank 
kreditinə olan tələbatın getdikcə durmadan artmasına səbəb olurdu. 
 İkinci yarımfəsil “Rusiya kommersiya banklarının kənd 
təsərrüfatı, sənaye və ticarət sahələrindəki rolu” adlanır. İlk 
fəaliyyətə başlayanda, Azərbaycanda mövcud olan bank filialları, öz 
kredit limitlərini, əsasən Azərbaycanın neft sənayesi sahibkarları 
üçün istifadə etməyə çalışırdılar. Lakin XIX əsrin sonlarına döğru 
Azərbaycan iqtisadiyyatının digər sahələrinə, sənaye, ticarət xüsusilə 
də kənd təsərrüfatı sahəsində çalışanlara kreditlər ayırmağa 
başladılar. Bu iş də XIX əsrin sonlarında Şimali Azərbaycan 
iqtisadiyyatının qeyri neft sahəsində də kapitalist münasibətlərinin 
inkişafına, eyni zamanda, ölkədə tüğyan edən, sahibkarların, torpaq 
sahiblərinin və tacirlərin müflisləşməsinə səbəb olan sələmçi 
kapitalının sıxışdırılmasına müsbət təsir göstərirdi. 

XIX əsrin son rübündə Rusiya imperiyasının mərkəzi 
kommersiya bankları, eləcə də onların yerlərdəki şöbələri Şimali 
Azərbaycanda həyata keçirdikləri bank əməliyyatlarında kənd 
təsərrüfatının, neft sənayesinin və ticarətin inkişafına təkan 
verməkdən daha çox öz bank kapitallarının artırılmasında maraqlı 
idilər. Bu məqsədlə onlar Şimali Azərbaycanın iqtisadiyyatında 
fəaliyyət göstərən firmaları öz bank əməliyyatlarına cəlb edə 
bilmişdilər. Buna müvafiq olaraq Şimali Azərbaycanın bank 
sistemində bankların pul əməliyyatlarının inkişaf etməsi müxtəlif 
maliyyə-sənaye qruplarının yaranmasına da gətirib çıxarırdı.  

Bakıdakı bank müəssisələrinin əsas müştəriləri neft sənayesi 
və onunla bağlı olan digər istehsal sahələrində fəaliyyət göstərən iri 
sənayeçilər və səhmdar firmalar idi. Şimali Azərbaycanın 
Yelizavetpol, İrəvan, Nuxa, Naxçıvan, Şuşa kimi digər şəhərlərində 
bankların müştəriləri baramaaçan, pambıqtəmizləyən, konyak, şərab 
zavodların sahibkarlarından, yerli kənd təsərrüfatı xammalının – 
baramanın, pambığın, üzümün, konyakın, spirtin, yunun və sairənin 
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alınıb-satılması ilə məşğul olan iri tacirlərdən və çox az sayda iri 
torpaq sahiblərindən ibarət idi. Yerli ticarət-sənaye dairələrinin 
kreditlə təchiz olunması işi veksellərin uçotu və sənədli əmlakların 
girov qoyulması ilə ssudaların verilməsi əməliyyatları ilə icra 
olunurdu. Daha çox inkişaf etmiş əməliyyat - veksellərin uçota 
alınması idi. 38 

       Kreditləşmə sistemi geniş nüfuz etdiyi kənd təsərrüfatı sahələrini 
ipəkçilik, taxılçılıq, üzümçülük, pambıqçılıq, şərabçılıq, baramaçılıq, 
balıqçılıq və.s sahələr əhatə edirdi. Bu yarımfəsilin əsas hədəfi XIX 
əsrin sonlarında Şimali Azərbaycanda filialları açılan  Rusiya 
kommersiya banklarının fəaliyyətini, onların həyata keçirdikləri 
kredit əməliyyatlarını, verdikləri kreditlərin faiz dərəcələrini 
araşdırmaqdan və bu fəaliyyətin qeyri neft sahəsi sahibkarlarının 
vəziyyətinə təsirini  öyrənməkdən ibarətdir. 

Ikinci fəsil “XX əsrin əvvəllərində Şimali Azərbaycanda 
Rusiya kommersiya banklarının fəaliyyəti” adlanır və iki yarımfəsilə 
bölünür.  

Birinci yarımfəsil “ Rusiya dövlət bankı şöbəsinin Şimali 
Azərbaycandakı fəaliyyəti”  adlanır.   XIX  əsrin   sonları – XX   
əsrin  
əvvəlləri Rusiya imperiyası iqtisadiyyatında fəaliyyət göstərən 
müxtəlif tipli banklar arasında Rusiya Dövlət bankının fəaliyyəti 
özünün çoxşaxəliliyi ilə seçilmiş, hətta yarandığı vaxtdan sonrakı bir 
müddət ərzində ölkənin təsərrüfat həyatında kommersiya banklarının 
da funksiyalarını yerinə yetirmişdir.39  Rusiya Dövlət bankı ölkədə 
nəinki pul-kredit siyasətinin orqanı kimi fəaliyyət göstərmiş, 

                                                           
38 Умаев, А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана 
(виноградарство и хлопководство) 1883-1914 гг: / Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук /  ̶ Баку: 
Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1965. ̶  49 c 
39 Гиндин, И.Ф. Банковские монополии в России накануне Великой 
Октябрьской социалистичесой революции // Исторические записки ̸  
И.Ф.Гиндин, Л.Е.Шепелев, ̶  Академия Наук СССР, Институт Истории, ̶ Том 
66. ̶  Москва: Издательство Академии Наук СССР, ̶ 1960. ̶  c.50 
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həmçinin çar hakimiyyətinin ölkənin təsərrüfat həyatına geniş dövlət 
müdaxiləsi  
baxımından ümumiqtisadi siyasətində də ciddi rol oynamışdır. 
İnhisarçılıqdan əvvəlki mərhələ də daxil olmaqla Rusiya 
kapitalizmini mövcud olduğu  bütün illər  ərzində  belə  bir  müdaxilə  
onu  Yaponiya 
istisna olmaqla əsas kapitalist ölkələrindən fərqləndirən cəhət 
idi. Kapitalist kreditinin və maliyyələşməsinin kommersiya 
başlanğıcından imtina edib, təsərrüfatın dövlət tərəfindən 
maliyyələşdirilməsi  dövlət müdaxiləsinin ən kəsərli üsullarından biri 
idi. Rusiya Dövlət bankının yaradılması XIX əsrin 60-cı illərində 
ölkənin  maliyyə  və  kredit   sistemində  aparılan burjua  
islahatlarının  
həlqələrindən  biri, bu   islahatların  üzvi    tərkib  hissəsi   idi. Dövlət 
bankının 1860-cı ilin mayında təsdiq edilmiş birinci Əsasnaməsində 
bu bankın ticarət dövriyyəsini canlandırmaq, pul və kredit sistemini 
nizama salmaq məqsədilə yaradıldığı xüsusi qeyd olunurdu.40 

1914-cü ilə olan  məlumatlara əsasən, Rusiya Dövlət bankını 
filiallarının sayına, malik olduğu kapitalın məbləğinə, cari 
hesablarına və əmanət qoyuluşlarına, əsas passivlərinə və aktivlərinə 
görə səhmdar banklarla müqayisə etdikdə bu bankın ölkənin iqtisadi 
həyatında böyük  aparıcı rol oynadığı  məlum olur. Belə  ki, həmin  
vaxt  ölkədə  
fəaliyyət göstərən 50 səhmdar bankın 778 filialı (sonuncuların isə bir 
hissəsi xaricdə fəaliyyət göstərirdi) var idisə, təkcə Dövlət bankı 136 
filiala malik idi. Əgər səhmdar bankların xəzinəsində 846 milyon 
rubl 
məbləğ kapital var idisə, təkcə Dövlət bankının kapitalı 55 milyon 
rubla bərabər idi. Dövlət bankında cari hesabların və əmanət 
qoyuluşlarının məbləği 277 milyon rubla, 50 səhmdar bankda isə 2 
milyard 576 milyon rubla bərabər idi. Əgər səhmdar bankların əsas 

                                                           
40 Присоединение Азербайджана к России и его прогрессивные последствия в 
области экономики и культуры (XIX - нач. XX вв). ̶ Баку: Издательство 
Академии Наук Азербайджанской ССР, ̶  1955. ̶  295 с. 
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passivləri (bütün vəsaitləri) 4 milyard 632 milyon rubla bərabər idisə, 
təkcə Dövlət bankında bu məbləğ 1 milyard 283 milyon rubl təşkil 
edirdi. Əsas aktivlərin (əmanət qoyuluşlarının) məbləğinə gəldikdə 
isə səhmdar banklarda bu rəqəm 4 milyard 914 milyon rubla, təkcə 
Dövlət bankında isə 1 milyard 179 milyon rubla bərabər 
idi.41 İnhisarların artması və istehsalın təmərküzləşməsi prosesi 
kapitalist kreditinin yeni formaları ilə sıx əlaqədə cərəyan edirdi. 
Rusiya Dövlət bankı XX əsrin əvvəlində də öz funksiyalarına görə 
ölkənin ən iri kommersiya banklarından biri kimi fəaliyyət 
göstərməkdə davam edirdi.  

Bəhs olunan dövrdə rus sahibkarlarının Quzey Azərbaycan 
iqtisadiyyatının müxtəlif sahələrində geniş surətdə təmsil olunmaları 
təbii  sərvətlərin  zənginliyi  və işçi   qüvvəsinin  ucuzluğu, az   vəsait  
qoyub, çoxlu qazanc  əldə etmək  imkanlarının olması ilə yanaşı 
digər 
 amillərlə də bağlı idi. Bu amillər sırasında çarizmin rus 
sahibkarlarına göstərdiyi maliyyə yardımları və siyasi-hüquqi 
xarakter daşıyan güzəştləri də var idi. Yəni əslində hökumət özünün 
himayə siyasətini müxtəlif qanunvericilik aktları və Dövlət bankı 
vasitəsilə həyata keçirirdi. Rusiyanın səhmdar bankları da rus 
sahibkarları üçün sərfəli olan tədbirlər həyata keçirirdilər. Həmin 
bankların kapital qoyduqları sənaye sahələrində həm də sahibkarlıq 
fəaliyyəti ilə   məşğul  olmaları  
bank kapitalı ilə sənaye kapitalının qovuşmasına, maliyyə kapitalının 
yaranmasına gətirib çıxarırdı.42 Bu, öz şöbələrini Bakıda açmayan 
banklara aid idi. Bakıda fəaliyyət göstərən bank şöbələri təkcə 
kreditvermə əməliyyatı ilə məşğul olur, ticarət əməliyyatlarında 
iştirak etmirdi. Quzey Azərbaycan sənayesinə Rusiya kommersiya 
banklarının nüfuzu birbaşa bankların baş idarələri tərəfindən həyata 
                                                           
41 Большая Советская Энциклопедия: [ в 30 томах ].  ̶  Москва: Большая 
Советская Энциклопедия, ̶ Том.2. Третье издание.  Издательство Советская 
Энциклопедия. ̶  1970. ̶  632 c. 
42 Şahmuradov, A.Ş. XIX əsrin II yarısı – XX əsrin əvvəllərində rusların 
Azərbaycanda sahibkarlıq fəaliyyəti:  ̸Tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi 
almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiya  ̸ Bakı,  2000. ̶ 191 s. 
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keçirilmiş, Bakıda və digər əyalətlərdə fəaliyyət göstərən şöbələri isə 
yalnız kredit vermək əməliyyatları ilə məşğul olmuşdur. Rusiya 
kommersiya banklarının imperiyanın ucqarlarında öz şöbələrini təsis   
etməkdə məqsədi kreditləşmə yolu ilə öz kapital ehtiyatını artırmaq 
və bölgələrdəki iqtisadi vəziyyət barədə məlumatları toplamaq idi. 
Öz fəaliyyətinə hələ 1860-cı il iyunun 1-dən başlayan Rusiya Dövlət 
Bankı Rusiya kapitalist kredit sisteminin ilk bankı kimi mövcud 
olmuşdur. Əgər məhdud sayda olan şəhər ictimai banklarını nəzərə 
almasaq, o zaman ilk kommersiya banklarının yaranmasının tarixi 
1863-1864-cü illərə şamil olunur. Onların daha geniş şəkildə təsis 
olunması dövrü isə 1870-1873-cü illərə aiddir. Buna görə də yalnız 
XIX əsrin 70-ci illərinin əvvəllərində ölkənin kommersiya bankları 
sistemində (səhmdar, qarşılıqlı ictimai kredit və şəhər 
bankları) Dövlət bankının xüsusi mövqeyi müəyyənləşmiş və özünün 
mövcud olduğu bütün illər ərzində ölkənin iri və əsas kommersiya 
bankı rolunu qoruyub saxlamışdır.43  

Beləliklə, Rusiya Dövlət Bankı özünün fəaliyyət göstərdiyi 
bütün zamanlarda əsas etibarilə əmanət qoyuluşu əməliyyatlarının və 
filiallar şəbəkəsinin ölçülərinə görə ölkənin kredit sistemində ən 
üstün mövqeyə malik olmuşdur. Lakin onun kredit siyasəti bank 
kreditində, o cümlədən, ticarət dövriyyəsinə kredit buraxmaq 
istiqamətində ciddi dəyişikliklərə gətirib çıxartmadı. Əksinə, Dövlət 
Bankı öz vəsaitlərinin, o cümlədən, əyalətlərdən topladığı vəsaitlərin 
xeyli hissəsini xəzinənin və mülkədarların birbaşa və dolayı yollarla  
maliyyələşdirilməsinə yönəltmişdir.44 

Araşdırmalar bir daha göstərir ki, Rusiya Dövlət Bankının 
Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatındakı fəaliyyəti hər halda 
kommersiya banklarının şöbələri ilə rəqabətə davan gətirmiş, hətta 

                                                           
43 Гиндин, И.Ф. Банковские монополии в России накануне Великой 
Октябрьской социалистичесой революции // Исторические записки ̸ 
И.Ф.Гиндин, Л.Е.Шепелев, ̶  Академия Наук СССР, Институт Истории, ̶ Том 
66. ̶  Москва: Издательство Академии Наук СССР, ̶ 1960. ̶  c. 38-50. 
44 Гиндин, И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского 
правительства (1861-1892 годы) ̸ И.Ф.Гиндин. ̶ Москва: Госфиниздат, ̶ 1960.  ̶ 
416 с. 
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bir sıra ölçülərinə  görə  onları  geridə  də  qoymuşdur. Bundan  
başqa  ölkənin  
ticarət-sənaye dairələrinin sələmçi kapitalınının yüksək faizlə verdiyi 
kreditdən müəyyən qədər xilas olub, daha aşağı faizlə verilən kreditə 
üz tutmalarında Rusiya imperiyasının ilk kredit müəssisəsi kimi 
mövcud olmuş Rusiya Dövlət Bankının buradakı şöbələrinin böyük 
rolu olmuşdur. Rusiya Dövlət Bankı ölkənin səhmdar kommersiya 
bankları sırasına daxil olmasa da, artıq XIX əsrin 90-cı illərindən 
etibarən öz maliyyə əməliyyatlarında kommersiya banklarının 
funksiyalarını yerinə yetirməyə başlamış və tezliklə ölkənin iri və 
əsas kommersiya bankına çevrilmişdir. Bu bankın çarizmin Baş 
maliyyə aləti  rolunda  çıxış  etməsinə  rəğmən, onun  Quzey   
Azərbaycandakı  
şöbələrinin fəaliyyəti bütövlükdə sosial-iqtisadi təkamüldə müəyyən 
dərəcədə müsbət rol oynamışdır.     

İkinci yarımfəsil “ XX əsrin əvvəllərində Rusiyanın özəl 
bankları şöbələrinin Şimali Azərbaycanın iqtisadi həyatında iştirakı” 
adlanır. 
          XX əsrin əvvəllərində Rusiyada Dövlət bankının fəaliyyətinin 
genişlənməsi ilə yanaşı olaraq, iri səhmdar kommersiya banklarının 
da sayı artmaqda davam edirdi. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlində 
Quzey Azərbaycanda neft sənayesinin səhmləşdirilməsi və neft 
sənayesi birliklərinin təşkil olunması prosesi bilavasitə olaraq 
Rusiyanın iri banklarının təsiri nəticəsində həyata keçirilirdi. XIX 
əsrin sonunda Bakı rayonunda formalaşan kredit sistemi XX əsrin 
əvvəlində imperiya ərazisində açılan səhmdar kommersiya 
banklarının şöbələri ilə təkmilləşirdi.45 Quzey Azərbaycanda kredir 
sisteminin formalaşmasının xüsusiyyətlərindən biri də o idi ki, onun 
yaranması və inkişafında rus səhmdar bank kapitalı iştirak 
edirdi. Bunu təsdiq edən fakt odur ki, Peterburq Beynəlxalq Bank 
qrupu 6 iri  neft müəssisəsinə  nəzarət edir, Azov-Don Bank 
qrupunun   

                                                           
45 Государственный банк: Данные по конторам и отделениям за 1906-1915 
гг. ̶  Петроград: 1916. ̶  96 с. 
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tərkibinə  daxil olan  müəssisələrin  sayı 7-dən  az deyildi, 1917-ci 
ilin 
əvvəlində Rus-Asiya bankının nəzarəti altında isə 18 iri Bakı 
müəssisələri fəaliyyət göstərirdi.46 Digər bir xüsusiyyət ondan ibarət 
idi ki, 1914-cü ildə açılan Bakı Tacir Bankı Quzey Azərbaycanın 
kredit sistemində yerli Azərbaycan kapitalının iştirakının 
genişlənməsinə, Rusiya maliyyə oliqarxiyası qruplarından birinin 
formalaşmasına gətirib çıxartmışdı.47 1900-1908-ci illərdə bank 
əməliyyatlarının əsas inkişaf istiqaməti ticatət dövriyyəsini kreditlə 
təmin etməkdən ibarət idi. Bankların ilk növbədə ticarət dövriyyəsini 
kreditlə təmin etmək sahəsindəki fəaliyyəti uçot əməliyytalarından 
başqa, kreditləşmənin digər formalarının da, o cümlədən malların 
girovu  müqabilində  kreditlərin   verilməsi əməliyyatının   
əhəmiyyətli  
dərəcədə genişlənməsinə gətirib çıxartmışdı.  Bununla 
kifayətlənməyən   banklar, öz şəxsi hesabları vasitəsilə mal-
komissiyon və ticarət əməliyyatlarını geniş surətdə həyata keçirməyə 
başlamışdılar.48 

Birinci Dünya müharibəsi ərəfəsində Rusiyanın 12 ən iri 
bankı arasında əsas yeri Peterburq bankları tuturdu. Bunlardan Rus-
Asiya Bankı, Peterburq Beynəlxalq Kommersiya Bankı, Azov-Don 
Kommersiya Bankı, Rus Xarici Ticarət Bankı və Rus Ticarət-sənaye 
Bankı Rusiya maliyyə kapitalı sistemində birinci dərəcəli rol 
oynayan, ölkənin ən iri 5 bankı sayılırdılar. Daha az əməliyyat 
həcminə malik olan digər 5 bank – Peterburq banklarından – Sibir 
Ticarət Bankı, Peterburq Uçot və ssuda Bankı və Peterburq Özəl 
Bankı, Moskva banklarından Birləşmiş Bank və Varşavadakı 

                                                           
46 Гиндин, И.Ф. Русские коммерческие банки ( Из итории финансового 
капитала в России) ̸ И.Ф.Гиндин. ̶ Под редакцией академика С.Г.Струмилина. 
 ̶   Москва: Госфиниздат, ̶ 1948. ̶  454 с. 
47 Ибрагимов, М.Дж. Предпринимательская деятельность Г.З.Тагиева / М. 
Дж. Ибрагимов. ̶ Баку: Азербайджанское Государственное Издательство, ̶ 
1990. ̶ 109 с. 
48 Бовыкин, В.И. Формирование финансового капитала в России конец XIX в. 
– 1908 г ̸ В.И.Бовыкин. ̶  Москва: Издательство Наука, ̶ 1984. ̶ 287 c. 
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Kommersiya Bankı yuxarıda göstərilən 5 ən iri bankın partnyoru 
qismində çıxış edir və bank kapitalının sənaye kapitalı ilə   
qovuşması  prosesində böyük rol  
oynayırdılar. Göstərilən 10 bankın hər birinin az və ya çox dərəcədə 
xarici maliyyə kapitalı ilə əlaqəsi var idi və Şimali Azərbaycanda da 
şöbələri fəaliyyət göstərirdi.49 

        1917-ci il Oktyabr çevrilişindən əvvəlki Quzey Azərbaycan 
kredit sistemi öz ətrafında kommersiya krediti banklarının 28 
şöbəsini, 7  ipoteka krediti bankını, 8 qarşılıqlı kredit cəmiyyətini, 5 
bankir kontorunu, 13 xəzinədarlığı, 135 kiçik kredit müəssisəsini və 
çoxlu sayda mərkəzi poçt-teleqraf əmanər kassalarını, ümumilikdə 
isə 200- dən çox iri və kiçik kredit müəssisəsini birləşdirirdi. 
Göstərilən rəqəmlər tam əminliklə onu söyləməyə imkan verir ki, 
Quzey Azərbaycanın kredit sistemi bütün Cənubi Qafqazda ən iri və 
geniş şaxələnmiş kredit  sistemi idi. Bu  kredit   sistemi ümumrusiya  
kredit 
sistemində ən əhəmiyyətli kredit sistemləri ndən biri idi.50 

Rusiya kommersiya banklarının Bakı şöbələrinin neft 
sənayesi və yerli sənayenin digər sahələri və ticarətlə qovuşması 
nəticəsində bank kapitalı sənaye kapitalı ilə qaynayıb qarışdı ki, bu 
da maliyyə oliqarxiyasının hakimiyyətinə gətirib çıxartdı. Bankların 
şöbələri kapitalın və inhisarların təmərküzləşməsi prosesini 
sürətləndirərək iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrindəki qarşılıqlı 
əlaqələri gücləndirdi. Bankların şöbələri təsərrüfat həyatının 
mərkəzinə çevrildi.51 

                                                           
49 Гиндин, И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского 
правительства (1861-1892 годы) ̸ И.Ф.Гиндин. ̶ Москва: Госфиниздат, ̶ 1960.  ̶ 
416 с.   
50 Умаев, А.А. Проникновение капитала в сельское хозяйство Азербайджана 
(виноградарство и хлопководство) 1883-1914 гг: / Автореферат диссертации 
на соискание ученой степени кандидата исторических наук /  ̶ Баку: 
Издательство Академии наук Азербайджанской ССР, 1965. ̶  49 c. 
51 Azərbaycan tarixi. [ VII cilddə ]  ̸  1900 – 27 aprel 1920 ∕  Red. hey. sədri 
İsmayılov, M.Ə., Maksvell, N.Ə.  ̶ Bakı: Elm, ̶  c. 5. 2008. ̶  696 s. 
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          XX əsrin əvvəllərində dünya iqtisadi böhranının baş verməsi 
və bu prosesin Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatına başlıca olaraq neft 
sənayesinə təsir etməsinə baxmayaraq, Rusiya kommersiya 
banklarının Bakı şöbələri öz mövqelərini qoruyub saxlaya bilmiş, 
neft sənayesinin yenidən dirçəlməsi üçün müxtəlif kredit 
əməliyyatları yerinə yetrmişdilər. Bakı neft rayonunda fəaliyyət 
göstərmiş iri  firmalar durğunluq illərindən istifadə edərək, neftin 
qiymətini süni surətdə qaldırmış, onların banklarla apardıqları kredit 
əməliyyatları nəticəsində bank şöbələri müflisləşmək təhlükəsindən 
xilas ola bilmişdilər.   
        Nəticədə qeyd olunur ki, Şimali Azərbaycan iqtisadiyyatında 
kapitalist münasibətlərinin inkişaf etməsi və özünün ən yüksək 
inkişaf mərhələsinə daxil olduğu bir dövrdə Rusiya kommersiya   
banklarının                                         
Bakı şöbələrinin, müxtəlif sənaye sahələrində fəaliyyət göstərən 
sahibkarların, tacirlərin və digərlərinin kreditə olan tələbatlarının 
ödənilməsində böyük rolu olmuşdur. Əgər bank şöbələrinin 
yaranmasının ilk illərində Quzey Azərbaycanda kredit sisteminin 
inkişafı təkcə Bakı şəhəri ilə məhdudlaşırdısa, sonrakı illərdə 
qəzalarda  yaranan   bank şöbələrinin   apardıqları  kredit  
əməliyyatları 
nəticəsində bütün Şimali Azərbaycanda kredit sistemi inkişaf etmiş, 
bank kapitalı sələmçi kapitalının mövqeyini zəiflətmişdir. Bank 
şöbələrinin fəaliyyətinin əsas məqsədini ucqarlardan kapitalın 
toplanaraq mərkəzə daşınması siyasətinə xidmət etmək, Rusiya 
kommersiya banklarının Quzey Azərbaycan neft sənayesinə 
nüfuzunu təmin etmək üçün iri şirkətlərin səhmlərinin ələ 
keçirilməsində vasitəçi rolunu oynamaq təşkil etmişdir.  
        Şimali Azərbaycanın kredit sistemində bank kapitalının 
oynadığı rol qənaətbəxş olsa da, sələmçi kapitalı barədə eyni sözləri 
demək olmaz. Məlum olduğu kimi, sələmçilərin yüksək faiz 
məbləğində verdikləri kreditlər kəndlilərin var-yoxdan çıxmalarına 
səbəb olur, onların öz borclarını natura şəklində ödəməyə məcbur 
edirdi. Belə bir vəziyyət Quzey Azərbaycan kəndlərində kapitalist 
münasibətlərinin inkişafını ləngidirdi.  
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         Beləliklə Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının 
fəaliyyəti nəticəsində sələmçi kapitalının mövqeyinə ağır zərbə 
vurulmuş, bunun əvəzində bank kapitalının mövqeyi 
möhkəmlənmişdir. Bank şöbələrinın sənayeçiləri və tacirləri 
sələmçilərə nisbətən daha ucuz şərtlərlə kreditlə təmin etmələri 
onların sahibkarlıq və ticarət əməliyyatlarının daha uğurla həyata 
keçirmələrinə şərait yaratmışdır. Rusiya kommersiya banklarının 
bəzilərinin Bakıdakı şöbələri nisbətən gec açılsa da, onlar birbaşa 
imperiyanın mərkəzindən Quzey Azərbaycanın neft sənayesinə nüfuz 
etmiş, bəzi iri şirkətlərin səhmlərini ələ keçirə bilmişdilər.  
          Şimali Azərbaycanda Rusiya kommersiya banklarının 
şöbələrinin yaradılması sənayeçilərin və tacirlərin daha münasib 
şərtlərlə kredit əldə etmələrinə imkan yaratmışdır ki, bu da onlara öz 
ticarət əməliyyatlarının əhatə dairəsini genişləndirməsinə imkan 
vermişdir. Sələmçi kapitalı bəzi yerlərdə fəaliyyət göstərsə də, bank 
kapitalının daha aşağı faizlə verdiyi kreditlərin müqabilində 
müştərilər daha çox bank müəssisələrinə müraciət etmişdilər. Bank 
müəssisələrinin fəaliyyət göstərmədiyi bəzi ərazilərdə sənayeçilərin 
və tacirlərin başqa çıxış yolu olmadığından, onlar tərəfindən sələmçi 
kapitalına müraciət olunmuşdu. Lakin bu iki kapital arasında 
rəqabətdə bank kapitalı sələmçi kapitalına nisbətən daha çox 
müştəriləri özünə cəlb edə bilmiş, sələmçi kapitalını kölgədə 
qoymuşdur.   
         Şimali Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bank şöbələri arasında 
Rusiya Dövlət bankının şöbəsinin fəaliyyəti xüsusilə qeyd 
olunmalıdır. 1896-1897-ci illərdə ölkədə pul islahatının keçirilməsi 
ilə əlaqədar olaraq qızıl valyutanın tətbiq edilməsindən sonra Dövlət 
bankının fəaliyyəti kommersiya xarakteri daşımağa başlamış, 
sənayeçiləri və tacirləri kreditlə təmin etməkdən əlavə, digər 
kommersiya banklarının şöbələrinə də kreditlər ayırmışdır. Bu da 
onu göstərir ki, artıq bank şöbəsinin yaranmasının ilk illərində onun 
fəaliyyətində kommersiya xarakterinin cücərtiləri özünü büruzə 
vermişdir. Lakin məlum olduğu kimi, sələmçi kreditinin verilməsinə 
görə tutulan faizlərin məbləğindən fərqli olaraq Rusiya Dövlət 
Bankının əyalət şöbələrində müxtəlif kredit əməliyyatlarından daha 
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az faiz tutulduğuna görə, ticarət əməliyyatları ilə məşğul olan 
sənayeçilər və tacirlər daha münasib şərtlərlə kredit əldə etməyə 
imkan tapmışdılar.  
         Rusiya Dövlət Bankının Quzey Azərbaycandakı yerli 
şöbələrinin fəaliyyəti kommersiya banklarının digər yerli şöbələri ilə 
rəqabətə davam gətirmiş, hətta bir sıra ölçülərinə görə onları geridə 
də qoymuşdur. Bundan başqa, Rusiya Dövlət Bankının buradakı 
şöbələrinin ölkənin ticarət-sənaye dairələrinin sələmçi kapitalınının 
yüksək faizlə verdiyi kreditdən müəyyən qədər xilas olmasında, daha 
aşağı faizlə verilən kreditə üz tutmalarında Rusiya imperiyasının ilk 
kredit müəssisəsi kimi böyük rolu olmuşdur. Həm də nəzərə almaq 
lazımdır ki, Rusiya Dövlət Bankı ölkənin səhmdar kommersiya 
bankları sırasına daxil deyildi və artıq XIX əsrin 90-cı illərindən 
etibarən öz maliyyə əməliyyatlarında kommersiya banklarının 
funksiyalarını yerinə yetirməyə başlamış və tezliklə ölkənin iri və 
əsas kommersiya bankına çevrilmişdir.  
           Rusiya kommersiya banklarının yerli şöbələri imperiyanın 
mərkəzi əyalətlərində əhalinin kreditə olan tələbatını təmin etsə də, 
həmin əyalətlərin ucqar əhalisi bu baxımdan tam surətdə təmin 
olunmamışdır. Rusiya kommersiya banklarının Quzey Azərbaycanın 
Bakı şəhərindən başqa, bəzi ərazilərində də yerli şöbələrinin açılması 
daha çox əhali kütləsinin kreditdən istifadə etəməsinə imkan 
yaratmışdır. 
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