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Վար դան Բ. Ե սա յան

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԹԻՖԼԻՍՈՒՄ 

 Հայ կա կան բան կե րի և  առևտ րա ֆի նան սա կան մյուս  
հաս տա տութ յուն նե րի ա ճի դի նա մի կան 19-րդ  դա րի  

վեր ջերին-20-րդ  դա րի սկզբներին* 

 Բա նա լի բա ռեր -  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բանկ,  Փո  խա  դարձ 
վար կի ըն կե րութ յուն, բան կա յին կա պի տալ,  Հայ  կա կան բանկ, 
շրջա նա ռու կա պի տալ, կար ճա ժամ ետ և եր կա  րա ժամ ետ 
վար կա յին ըն կե րութ յուն ներ:

 Թեև 1860 թ. հիմ ադր ված  Ռու սաս տան յան կայս րութ յան պե տա կան 
բան կը 1866 թ. իր բա ժան մուն քը բա ցեց  Թիֆ լի սում, սա կայն 19-րդ  դա րի 
70-ա կան թվա կան նե րից  Թիֆ լի սի նա հան գում արդ յու նա բե րա կան ձեռ-
նար կութ յուն նե րի, ֆաբ րի կա-գոր ծա րա նա յին ար տադ րութ յան ի հայտ գա-
լու հետ մեկ տեղ ստեղծ վե ցին նաև ամ բող ջո վին տե ղա կան՝ հայ կա կան 
կա պի տա լով գոր ծող ա ռա ջին բան կա յին հաս տա տութ յուն նե րը: 

 Պատ ճառն այն է, որ կա պա լա ռո ւա կան, առևտ րա կան և  վաշ խա ռո ւա կան 
դրա մագլ խի տե րերն այստեղ ա ռա վե լա պես հա յերն էին, ո րոնց կու տա-
կած «առևտ րա կան դրա մագ լու խը զգու շո րեն ան ցավ արդ յու նա բե րա կա նի 
և  դան դա ղո րեն ստեղ ծեց անհ րա ժեշտ վար կա յին հաս տա տութ յուն նե րը՝ 
թի կունք կանգ նե լու ծայր տվող տնտե սութ յան նոր կեր պե րին»1:  Հա յերն 
ա ռա ջինն էին, որ երկ րա մա սում, մաս նա վո րա պես՝  Թիֆ լի սի նա հան գում, 
ստեղ ծե ցին բան կա յին և  վար կա յին հաս տա տութ յուն ներ: 

1871 թ. մա յի սի 21-ին հաս տատ վեց գլխա վո րա պես հայ կա կան դրա մա-
գլ խով հիմ ադր ված  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կի կա նո նադ րութ յու նը, 
ո րը սկսեց գոր ծել 1872 թ. հուն վա րի 24-ից՝ 500.000 ռուբ լի հիմ ա դիր կա-
պի տա լով2:  Թո ղարկ վեց 2.500 բաժ նե տոմս, յու րա քանչ յու րը՝ 200 ռուբ լի ան-
վա նա կան ար ժե քով: 1871 թ. նո յեմ բե րի 23-ին հաս տատ վեց նաև  Թիֆ լի սի 
փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յան կա նո նադ րութ յու նը3: Այս եր կու բան կա-
յին հաս տա տութ յուն նե րը «հայ կա կան դրա մագլ խի կու տակ ման ու քա ղա-

*Հոդվածն ընդունվել է տպագրության 20.10.2018։
1 Անանուն Դ., Ռուսահայերի հասարակական զարգացումը, հատ. 2 (1870-1900), Էջմիածին, 1922, էջ 47:
2 Տե՛ս Кавказский календарь на 1873 год, Тифлис, 1872, էջ 166-168:
3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 170:
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քա կա նութ յան կենտ րոն նե րը դար ձան  Թիֆ լի սում»4:
 Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը (գտնվում էր Եր ևան յան հրա պա րա կում) 

բաժ նե տի րա կան ըն կե րութ յուն էր և գ րե թե մեկ տաս նամ յակ միակ տե ղա-
կան բանկն Այսր կով կա սում: Այն ա մե նա մեծ մաս նա վոր բանկն էր ոչ միայն 
 Թիֆ լի սում, այլև ամ բողջ  Կով կա սում5: 1914 թ. բանկն ու ներ 6 մլն  ռուբ լի 
հիմ ա դիր ու 3.8 մլն  ռուբ լի պա հուս տա յին դրա մագ լուխ:

 Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կի հիմ ա դիր ներն էին 1-ին և 2-րդ  գիլ դիա-
յի վա ճա ռա կան ներ, ձեռ նար կա տե րեր, կալ վա ծա տե րեր, ա պա գա բան կիր-
ներ  Մի քա յել Ա լի խան յա նը,  Հով հան նես Ա մի րաղ ա նը,  Մի քա յել և Գ րի գոր 
 Թա մա մշ յան նե րը,  Դա վիթ  Նա դիր յա նը, Ան տոն  Ղոր ղան յա նը, Ա լեք սանդր 
 Թա յիր յա նը,  Խա չա տուր  Տեր-Մկրտչ յա նը, Ս պի րի դոն  Ղոր ղան յա նը, Ա լեք-
սանդր Օ նիկյ ա նը, Է ջուբ Է ջուբ յա նը,  Հով հան նես Ա նան յա նը, Ա լեք սանդր 
 Բա բա նաս յա նը, Ա լեք սանդր և Ար տեմ Իզ միր յան եղ բայր նե րը,  Նի կո ղոս 
 Մի րի ման յա նը,  Սո ղո մոն  Մի րի ման յա նը,  Նի կո ղոս Փ րի դոն յա նը,  Հով հան-
նես  Ռո տին յան ցը,  Մով սես և  Հով հան նես  Ծու րին յան եղ բայր նե րը, Գ ևորգ 
 Դավթ յա նը, Գ ևորգ, Ի սա հակ և Ա լեք սանդր  Ծո վիան յան եղ բայր նե րը, Գ ևորգ 
 Ջա ղեթ յա նը,  Հով սեփ Ա լե յա նը, բժիշկ  Մի քա յել  Շահ պա րոն յա նը: Ն րանք իշ-
խա նութ յուն նե րի ան հար կի կշտամ բանք նե րից ու կաս կած նե րից զերծ մա-
լու հա մար ընդգրկե ցին իշ խան ներ Ն.  Բեկ թա բեկյ ա նին և Պ.  Նա կա շի ձեին, 
բարձ րաս տի ճան պաշ տոն յա ներ Ի վան  Զու բա լո վին ( Հով հան նես  Զու բալյ ան) 
և Կ.  Ռեյ տե րին, ո րին կարճ ժա մա նա կով ընտ րե ցին բան կի վար չութ յան նա-
խա գահ6:  Բան կի գո յութ յան հե տա գա ամ բողջ շրջա նում ղե կա վար կազ մը՝ 
բան կի խորհր դի նա խա գա հը, տե ղա կալ նե րը, խորհր դի ան դամ ե րը, տնօ-
րեն նե րը և  բան կի կա ռա վա րի չը ե ղել են հա յեր:  Բան կի եր կար տա րի նե-
րի կա ռա վա րիչն էր  Մի քա յել  Հով հան նե սի  Թա մամշ յա նը, ո րը նախ կի նում 
բան կի տնօ րեն նե րից էր:

Ու շագ րավ է, որ  Պե տա կան բան կը որ տեղ բա ցում էր իր բա ժան մունք-
նե րը,  դրան զու գըն թաց Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը մուտք էր գոր ծում 
այդ վայ րե րը, ո րը «հայ կա կան դրա մագ լուխ նե րի հո վա նա վոր ման ու հա-
վաք ման մի ձև  էր»7: Առևտ րա յին բան կը  Պետ բան կից հե տո 1877 թ. բա ժան-
մունք բա ցեց  Բաք վում, 1888 թ.՝  Բա թու մում, 1895 թ.՝ Եր ևա նում8:

19-րդ  դա րի 80-ա կան թթ. վեր ջերից Առևտ րա յին բան կի պատ մութ յան 
մեջ սկսվեց նոր շրջան, ո րը կապ ված էր Ա լեք սանդր  Ման թաշ յան ցի գոր-
ծու նեութ յան հետ: 1882-1884 թթ. նա ընտր վեց բան կի վար չութ յան ան դամ, 
1885-1889 թթ.՝ բան կի փոխ նա խա գահ՝ միա ժա մա նակ մե ծաց նե լով իր բաժ-
նե մա սը, իսկ 1890-ից՝ ցկյանս բան կի նա խա գահն էր և 75% բաժ նե մա սով 
ա մե նա խո շոր բաժ նե տե րը: Ալ.  Ման թաշ յան ցի մա հից (1911 թ.) հե տո բան կի 
նա խա գա հը նրա որ դին էր՝ Լ ևոն  Ման թաշ յան ցը: Ալ.  Ման թաշ յան ցի շնոր-
հիվ էր, որ  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը վե րած վեց ռու սա կան կայս րութ յան 
լա վա գույն ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն նե րից մե կի, և  միակ բանկն էր 

4 Անանուն Դ., նույն տեղում, էջ 47:
5 Տե՛ս Սարուխան Ա., Աղեքսանդր Մանթաշեանց. մեծ վաճառականն և բարեգործը, Վիեննա., 1931, էջ 14:
6 Տե՛ս Դադայան Խ., Հայոց առևտրատնտեսական ներկայությունը Թիֆլիսում (ուշ միջնադար-1918), «21-րդ 
դար», N 1 (19), Եր., 2008, էջ 136:
7 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 47:
8 Տե՛ս «Մուրճ», ամսագիր, Թիֆլիս, 1895, N 6:
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Ր Կով կա սում, ո րի բաժ նեթղ թե րը վա ճառ վում էին Ս.  Պե տեր բուր գի և  Մոսկ վա յի 

սա կա րան նե րում9:
1916 թ. հուն վա րի 23-ին  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը վե րան վան վեց 

 Կով կաս յան բանկ և  հաս տատ վեց նոր կա նո նադ րութ յուն: Վ րաս տա նում 
խորհր դա յին կար գեր հաս տատ վե լուց հե տո բան կը 1921 թվա կա նին ազ գայ-
նաց վեց: 

 Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կի զար գաց ման շար ժը10

 Տա րի 1872 1875 1884 1914
 Կա նո նադ րա կան 
կա պի տալ (ռուբ լի)

500,000 6,000,000

Ակ տիվն եր (ռուբ լի) 1,149,49110

 Տա րե կան շրջա նա-
ռութ յուն (ռուբ լի)

6,000,000 գրանց վել է աճ գրանց վել է աճ

 Պա հուս տա յին կա-
պի տալ (ռուբ լի)

3,800,000

 Հայ կա կան կա պի տա լով ստեղծ ված մյուս ֆի նան սա կան հաս տա տութ-
յու նը, ո րը նույն պես իր տե սա կի մեջ ա ռա ջինն էր  Կով կա սում,  Թիֆ լի սի 
փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յունն էր:  Կա նո նադ րութ յու նը հաս տատ-
վել է 1871 թ. նո յեմ բե րի 23-ին11 և սկ սել է գոր ծել 1872 թ. հուն վա րից: 
 Կա նո նադ րութ յան12 հա մա ձայն՝  Փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յու նը կար ճա-
ժամ ետ վար կա յին հաս տա տութ յուն էր, ո րը հիմ ա կա նում սպա սար կում 
էր քա ղա քի և գ յու ղի մանր ու մի ջին արդ յու նա բե րող նե րին:  Փո խա դարձ 
վար կա վոր ման սկզբուն քը նշա նա կում էր, որ հա ճա խոր դը միա ժա մա նակ 
պետք է լի ներ նաև ըն կե րութ յան ներդ նո ղը:  Թիֆ լի սի փո խա դարձ վար կի 
ըն կե րութ յու նը հիմ ադր վել և  աշ խա տում էր փո խա դարձ վստա հութ յան 
սկզբուն քով, բո լոր ան դամ ե րը կապ ված էին փո խա դարձ պար տա վո րութ-
յուն նե րով և  ի րա վունք նե րով: Ըն կե րութ յան վնաս նե րը և  շա հույ թը հա վա-
սա րա պես բա ժան վում էին նրա ան դամ ե րի միջև:  Բան կը տա լիս էր վարկ՝ 
ան շարժ գույ քի գրա վադր մամբ, բա ցում էր վար կա յին հա շիվ ոչ ա վե լի, 
քան 6 ամ սով, ան դամ ե րին տրա մադ րում էր վարկ:  Բան կը ոչ ան դամ ե-
րից ըն դու նում էր տո կո սա բեր բաժ նեթղ թեր, կա տա րում էր դրա մա կան 
փո խան ցում եր  Ռու սաս տան և  ար տա սահ ման:

1872 թ. հուն վա րի 9-ին արդ յու նա բե րող և  բան կիր  Հովհ.  Չի թախ յա նի տա-
նը հա վաք վե ցին նոր ստեղծ ված  Փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յան ան դամ-
նե րը: Ըն կե րութ յան կա ռա վա րիչ ընտր վեց արդ յու նա բե րող Գ րի գոր Ա դել-
խան յա նը, տնօ րեն ներ՝ Ա լեք սանդր Փ րի դոն յա նը և  Մի քա յել  Թա մամշ յա նը, 
խորհր դի ան դամ եր՝ Վ լա դի միր  Կայ դա նո վը,  Հովհ.  Չի թախ յա նը, Ս տե փան 
 Ջա կե լին, Ա լեք սանդր  Ման թաշ յան ցը և Ա լեք սանդր  Մա տին յա նը;  Վե րաքն նիչ 
հանձ նա ժո ղո վի ան դամ եր ընտր վե ցին Գ ևորգ Ե վան գուլյ ա նը (ա վե լի ուշ՝ 
9 Տե՛ս Указатель действующих в империи акционерных предприятий и торговых домов, 1. (торгово-
промышленные предприятия), под ред. В. А. Дмитрева-Мамонова, С.-Петербург, 1905, էջ 1744:
10 Տե՛ս Кавказский календарь на 1873 год, Тифлис, 1872, էջ 168-169:
11 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 170։
12 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 170-174: Տե՛ս նաև Устав Тифлисского общества взаимного кредита, Тифлис, 1872: 
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Ըն կե րութ յան խորհր դի նա խա գահ), Ե գոր  Ծու րին յա նը և Պ.  Պա պա յա նը, 
նրանց թեկ նա ծու ներ՝ Ն. Փ րի դոն յա նը,  Հովհ.  Շա դին յա նը, Ն.  Գար սո յա նը13: 
 Հե տա գա յում տնօ րեն ներ են ե ղել Աբ գար Ար տե մի  Հով հան նիս յա նը, Աբ-
րա համ Ա վե տի  Բա բա յա նը: Գ. Ա դել խան յա նը մինչև 1895 թ. Ըն կե րութ յան 
կա ռա վա րիչն էր, այ նու հետև մինչև մա հը՝ 1917 թ., խորհր դի նա խա գա հը:

Ըն կե րութ յան հիմ ա դիր նե րը 58-ն  էին, իսկ ղե կա վար կազ մը, բա ցա-
ռութ յամբ մի քա նի սի, գրե թե չփոխ վեց:  Բան կի նկատ մամբ վստա հութ յու նը 
շատ մեծ էր ոչ միայն հայ բնակ չութ յան շրջա նում, և դ րա վկա յութ յու նը 
վար կա յին այս հաս տա տութ յան ան դամ ե րի ա նընդ հատ աճն էր: Այս պես, 
հիմ ադր ման պա հին բանկն ու ներ 530 ան դամ, իսկ 1876 թ.՝ 1077 ան դամ, 
ո րից 700-ը` հա յեր14, 1880-ին՝ 1117 ան դամ՝ 5.915.610 ռուբ լի ա պա հով ված 
կա պի տա լով և 657.290 ռ. շրջա նա ռու կա պի տա լով, իսկ ընդ հա նուր շրջա-
նա ռութ յու նը 125.137.385 ռ. էր15: 1915 թ. Ըն կե րութ յունն ու ներ 3102 ան դամ, 
ո րից հայ՝ 1210-ը16:

Ըստ պաշ տո նա կան տե ղե կատ վութ յան` ե թե 1884 թ.  Թիֆ լի սի առևտ րա-
յին բան կի շա հույթն ա վե լա ցել էր 12.5%-ով, ա պա  Թիֆ լի սի փո խա դարձ 
վար կի ըն կե րութ յա նը՝ 15%-ով17:  Հայ կա կան բան կա յին այս հաս տա տութ-
յուն նե րը ֆի նան սա վար կա յին գոր ծո ղութ յուն ներ էին ի րա կա նաց նում ոչ 
միայն  Թիֆ լի սի նա հան գի ներ սում, այլև նա հան գի և  Ռու սաս տա նի միջև: 
Այս պես,  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը և  Փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յու նը 
1880 թ. ռու սա կան և  այլ շու կա ներ էին փո խան ցել 27 մլն  ռուբ լի18:  Հա մե-
մա տութ յան հա մար նշենք, որ կայ սե րա կան  Պետ բան կի  Թիֆ լի սի բա ժան-
մուն քը 1879 թ.  Ռու սաս տա նի տար բեր քա ղաք ներ էր փո խան ցել 25 մլն 
 ռուբ լի19:

 Թիֆ լի սի փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յու նը 1874 թ. փետր վա րի 28-ին 
 Բաք վում բա ցել է իր բա ժան մուն քը 28950 հզ. ռուբ լի դրա մագլ խով:  Բա-
ժան մուն քի նա խա գահն էր Ս տե փան Գ րի գո րի Այ վազյ ա նը20:

 Թիֆ լի սի փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յու նը նույն պես գտնվում էր 
Երևան յան հրա պա րա կում՝ Ա.  Խա րազյ ա նի տա նը, բայց այն այլևս չէր հա-
մա պա տաս խա նում բան կի մե ծա ցող պա հանջ նե րին: Ըն կե րութ յու նը ձգտում 
էր ու նե նալ իր սե փա կան շեն քը, մա նա վանդ որ եր կար տա րի նե րի արդ յու-
նա վետ գոր ծու նեութ յու նը և  կու տա կած դրա մագ լու խը տա լիս էին այդ հնա-
րա վո րութ յու նը: 1910 թ.  Սո լո լա կի 7 հաս ցեում սկսվեց նոր շեն քի կա ռու ցու-
մը թիֆ լի սա հայ ճար տա րա պետ Մ. Պ. Օ հան ջան յա նի նա խագ ծով, ով նաև 
գլխա վո րում էր շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րը:  Գե ղար վես տա կան հար-
դար ման աշ խա տանք ներն ի րա կա նաց նում էր  Թիֆ լի սի հայ կա կան « Նո վակ» 
ըն կե րութ յու նը: 1915 թ. ա վարտ վեց նոր շեն քի կա ռու ցու մը, ո րի բա ցու մը 

13 Տե՛ս «Մշակ», շաբաթաթերթ, Թիֆիլիս, 1872, հունվարի 20, N 3:
14 Երիցյան Ա., Թիֆլիսի հայք և նոցա վիճակագրութիւնը, «Փորձ», միամսյա հանդես, Թիֆլիս, 1879, 
հոկտեմբեր, N 10, էջ 29:
15 Տե՛ս Кавказский календарь на 1880 год, Тифлис, 1879, էջ 208:
16 Տե՛ս Դադայան Խ., նշվ. աշխ., էջ 136:
17 Տե՛ս Кавказский календарь на 1887 год, Тифлис, 1886, էջ 186:
18 Տե՛ս Исмаилова А. М., Банки и банковские учреждения Закавказского края (последняя треть XIX- начало 
XX века), «Вестник Челябинского государственного университета», 2015, N 24, էջ 51:
19 Տե՛ս Бакрадзе Г. К., Возникновение и развитие капиталистической промышленности в Грузии в XIX веке, 
Тбилиси, 1958, էջ 83:
20 Տե՛ս Кавказский календарь на 1914 год, Тифлис, 1913, էջ 170-171:
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Րտե ղի ու նե ցավ հու լի սի 23-ին:  Շեն քը կա հա վոր ված էր ժա մա նա կի նո րա-

գույն տեխ նի կա յով, անվ տան գութ յան, հա կահր դե հա յին և  լու սա վո րութ յան 
ա ռա ջա վոր հա մա կար գե րով, իսկ 844 հա տուկ բան կա յին չհրկիզ վող պա-
հա րան նե րը պատ րաս տել էր գեր մա նա կան «Արն հեյմ» ֆիր ման:  Շեն քը 
ճար տա րա պե տա կան անկրկ նե լի կա ռույց էր, ո րը մեծ տպա վո րութ յուն էր 
թո ղել ներ կա նե րի վրա՝ «ներ կա յա նա լի հաս տա տութ յուն ներ կա յա նա լի շեն-
քում»21- գրել է ժա մա նա կի մա մու լը: Այն  Թիֆ լի սի ա մե նա գե ղե ցիկ հա սա-
րա կա կան շի նութ յուն նե րից է (ներ կա յիս՝ Վ րաս տա նի պե տա կան բանկ), և 
 պա տա հա կան չէ, որ 1915 թ. ծխա խո տի արդ յու նա բե րող Ն.  Բո զարջ յան ցի 
բնա կե լի տան հետ միա սին ճա նաչ վել է լա վա գույն ճա կա տա յին մա սով 
շեն քը  Թիֆ լի սում22:

 Թիֆ լի սի փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յան զար գաց ման շար ժը23242526

 Տա րի 1872 1880 1893 1894 1913
 Կա նո նադ րա կան 
կա պի տալ (ռուբ լի)

68,40023 5,915,610

Ակ տիվն եր (ռուբ լի) 3,439,88024 9,107,748
 Պա հուս տա յին 
կա պի տալ (ռուբ լի)

150,00025

Շր ջա նա ռու կա-
պի տալ (ռուբ լի)

657,290

Ընդ հա նուր շրջա-
նա ռութ յուն (ռուբ-
լի)

125,137,385 138,018,430 199,830,064

Դ րա մագ լուխ 
(ռուբ լի)

919,160

Ըն թա ցիկ հա շիվ 
(ռուբ լի)

Ա վե լա ցել է 
204,370-ով

Ե կա մուտ (ռուբ լի) 116,26926

1908 թ. հուն վա րի 25-ին բաց վեց  Թիֆ լի սի փո խա դարձ վար կի 2-րդ  
ըն կե րութ յու նը, ո րի կա նո նադ րութ յու նը հաս տատ վել էր 1907 թ. հու նի սի 
7-ին:  Հայ կա կան դրա մագլ խով ստեղծ ված այս բան կա յին հաս տա տութ յան 
հիմ ա դիր կա պի տա լը 391.970 հզ. ռուբ լի էր: Ըն կե րութ յան խորհր դի նա-
խա գահն էր  Զա քար  Դա վի թի  Մա մուլյ ա նը, խորհր դի ան դամ ե րը՝  Սեր գեյ 
 Դա վի թի  Մել քում յա նը, Գ ևորգ  Պա վե լի  Մե լիք- Ղա րագ յոզյ ա նը27:

 Թիֆ լի սի նա հան գի քա ղա քա յին հա սա րա կա կան բան կե րից նշա նա վոր 
էր 1881 թ. հիմ ադր ված  Թիֆ լի սի քա ղա քա յին վար կա յին ըն կե րութ յու-
նը, ո րը եր կա րա ժամ ետ վար կա յին հաս տա տութ յուն էր: Այն տե ղա կայ ված 
էր բան կի ղե կա վար նե րից մե կի՝ Գ ևորգ  Բոգ դա նի  Տեր-Ա սատր յա նի տա-

21 «Тифлисский листок», 22 июля, 1915 г.
22 Տե՛ս Мамулов С. С., Армяне в Грузии. М., 1995, էջ 133:
23 Տե՛ս Кавказский календарь на 1873 год, Тифлис, 1872, էջ 170:
24 Տե՛ս նույն տեղում:
25 «Մուրճ», ամսագիր, Թիֆլիս, 1894, N 3:
26 Տե՛ս նույն տեղում:
27 Տե՛ս Кавказский календарь на 1914 год, Тифлис, 1913, էջ 184-185:
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նը:  Վար կա յին այս հաս տա տութ յու նը գտնվում էր քա ղա քա յին ինք նա վա-
րութ յան մար մին նե րի հսկո ղութ յան տակ: Այս տի պի բան կե րի կա պի տա լը 
ձևա վոր վում էր քա ղա քա յին բյու ջեի մի ջոց նե րից: Ն րանք ստեղծ վում էին 
քա ղա քա յին դու մա նե րին կից և  կա տա րում էին հիմ ա կա նում այն գոր-
ծա ռույթ նե րը, ինչ բաժ նե տի րա կան, առևտ րա յին բան կե րը և  փո խա դարձ 
վար կի ըն կե րութ յուն նե րը:  Բա ցի դրա նից՝ նրանք ի րա վունք ու նեին վարկ 
տրա մադ րե լու մաս նա վոր ան ձանց՝ քա ղա քա յին ան շարժ գույ քի (ֆաբ րի-
կա և  գոր ծա րան, տուն, խա նութ և  այլն) գրա վի դի մաց մինչև 15 տա-
րի ժամ ե տով:  Շա հույթն օգ տա գործ վում էր քա ղա քի բա րե կարգ ման և 
 բա րե գոր ծա կան նպա տակ նե րի հա մար: Ըն կե րութ յան ան դամ ե րը տա րե-
կան ստա նում էին 5% շա հույթ:  Թիֆ լի սի քա ղա քա յին վար կա յին ըն կե րութ-
յունն ու ներ գոր ծու նեութ յան նեղ շրջա նակ. վարկ էր տրա մադ րում միայն 
 Թիֆ լի սում ան շարժ գույ քի գրա վի դի մաց28:  Նա գրա վի դի մաց տա րե կան 
տա լիս էր 10.133 հզ. ռուբ լու վարկ, չու ներ պա հուս տա յին կա պի տալ և  չէր 
վճա րում տո կոս ներ, ուս տի չէր հե տապն դում շա հույ թի նպա տակ, այլ բա-
ցա ռա պես բա վա րա րում էր իր ան դամ ե րի կա րիք նե րը29:

 Թիֆ լի սի քա ղա քա յին վար կա յին ըն կե րութ յան հիմ ա դիր նե րը, նա խա-
գահ նե րը, կա ռա վա րիչ նե րը հա յեր էին: 1880-ա կան թվա կան նե րին ըն կե-
րութ յան նա խա գահն էր  Նա պո լեոն Ա մա տու նին, տնօ րեն նե րը՝  Նի կո լայ 
 Գար սո յա նը և Գ. Տեր-Ա սատր յա նը30, ով ա վե լի ուշ՝ 1900-ա կան թթ., դար ձավ 
բան կի կա ռա վար ման խորհր դի նա խա գահ: 1890-ա կան թվա կան նե րին ըն-
կե րութ յան խորհր դի նա խա գահն էր Ան տոն  Ղոր ղան յա նը ( Կոր գա նով): 1916 
թ. բան կի կա ռա վա րիչն էր Ա լեք սանդր  Խա տիս յա նը:

 Հայ կա կան բան կա յին հաս տա տութ յուն ներն աչ քի էին ընկ նում բա րե-
գոր ծա կան ձեռ նարկ նե րով: Ն րանք հար յուր հա զա րա վոր ռուբ լի նե րի նվի-
րատ վութ յուն ներ են կա տա րել Ա մե նայն  Հա յոց կա թո ղի կո սին և  Մայր ա թո-
ռին,  Թիֆ լի սի հա յոց բա րե գոր ծա կան և  Կով կա սի հա յոց բա րե գոր ծա կան 
ըն կե րութ յուն նե րին, արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին, կրթա կան հաս տա-
տութ յուն նե րին, տար բեր հիմ ադ րամ ե րին, բա րե գոր ծա կան և  աղ քա տա-
խ նամ ըն կե րութ յուն նե րին31: 1897 թ.  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը, իր հիմ-
նադր ման 25-ամ յա կի կա պակ ցութ յամբ, բա ցի իր ծա ռա յող նե րի գան ձա րա-
նին 4.000 ռուբ լի հատ կաց նե լուց, 12.000 ռուբ լի է նվի րա բե րել բա րե գոր ծա-
կան նպա տակ նե րի հա մար32. տար վա ըն թաց քում պար բե րա բար նվի րա տ-
վութ յուն ներ է կա տա րել արևմ տա հայ գաղ թա կան նե րին (5000 ռ.),  Թիֆ  լի սի 
բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ յա նը (2000 ռ.), մյուս բա րե գոր ծա կան ըն կե րութ-
յուն նե րին (5000 ռ.)33: 

Երբ ա ռա ջա ցավ պո լի տեխ նի կա կան ինս տի տուտ հիմ ե լու հար ցը, 
հայ կա կան բան կե րը հա մա ձայ նե ցին ֆի նան սա վո րել դրա կա ռու ցու-
մը՝  Թիֆ լի սում բաց վե լու պայ մա նով, քա նի որ դրա հա մար մրցակ ցում 
էին  Բա քուն ու  Թիֆ լի սը: Իսկ երբ ո րո շա կի դար ձավ պո լի տեխ նի կու մի 
28 Տե՛ս Туманов Г. М., Кавказская справочная книга составленная старожилом, Тифлис, 1888, էջ 352:
29 Տե՛ս Сазонов А. Н., Армяне на Кавказе. Статистические наброски, «Братская помощь пострадавшим в 
Турции армянам», Москва, 1898, էջ 263-264:
30 Տե՛ս Кавказский календарь на 1887 год, Тифлис, 1886, էջ 30:
31 Տե՛ս «Մուրճ», Թիֆլիս, 1894, ապրիլ, N 4:
32 Տե՛ս «Մուրճ», Թիֆլիս, 1897, հունվար, N 1:
33 Տե՛ս «Մուրճ», Թիֆլիս, 1897, մայիս, N 5:
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Ր Թիֆ լի սում բաց վե լու հե ռան կա րը, Քա ղա քա յին վար կի ըն կե րութ յու նը և 

Առևտ րա յին բան կը տրա մադ րե ցին 50.000-ա կան ռուբ լի34, իսկ  Փո խա դարձ 
վար կի ըն կե րութ յու նը՝ 10.000 ռուբ լի:  Պետք է նշել, որ պո լի տեխ նի կու մի 
հիմ քի վրա 1918 թ. ստեղծ վեց  Թիֆ լի սի պե տա կան հա մալ սա րա նը:

 Թիֆ լի սում գոր ծում էին նաև մաս նա վոր բան կեր, ո րոնք պատ կա նում 
էին ա ռան ձին կա պի տա լիստ բան կիր նե րի: Դ րանց մեջ ա ռա վել հայտ նի էին 
« Ծո վիան յան և  ընկ.», Փ րի դոն յան նե րի,  Հովհ.  Չի թախ յա նի բան կա յին գրա-
սեն յակ նե րը35:  Բանկ ու նեին նաև  Փի թո յան նե րը:  Հովհ.  Չի թախ յա նի բանկն 
ու ներ 13 մի լիոն 608 հզ. ռուբ լու տա րե կան դրա մաշր ջա նա ռութ յուն, իսկ 
« Ծո վիան յան և  ընկ.» բան կա յին տու նը՝ 40 մլն  ռուբ լու շրջա նա ռութ յուն36:

19-րդ  դա րի 80-ա կան թթ. երկ րորդ կե սից բան կա յին կա պի տա լը սկսեց 
ներ թա փան ցել արդ յու նա բե րա կան ո լորտ: Այս պես, բան կիր  Հովհ.  Չի թախ -
յա նը վար կե րի մի ջո ցով աստիճանաբար ի րեն են թար կեցրեց Գ.  Միր զո յա նի 
բամ բա կե գործ ված քե ղե նի խո շոր գոր ծա րա նը և 1888 թ. վերջ նա կա նա պես 
դար ձավ դրա սե փա կա նա տե րը:

1912 թ. թիֆ լիս ցի մի քա նի հայ առևտ րաարդ յու նա բե րող ներ  Բաք վի 
հայ դրա մա տե րե րի հետ ո րո շե ցին  Թիֆ լի սում հիմ ել վա ճա ռա կա նա-
կան բանկ, ո րի կա նո նադ րութ յու նը նման էր Առևտ րա յին բան կի կա նո-
նադ րութ յա նը և սկ սե ցին մրցակ ցել նրա հետ37: Ս տեղծ վեց նա խա ձեռ նող 
հանձ նա ժո ղով, ո րը գլխա վո րում էր թիֆ լիս ցի վա ճա ռա կա նա կան ա վագ, 
 Կով կա սի փո խար քա յի խորհր դա կան Ար կա դի  Նա զա րե թի  Միլյ ա նը38: 1912 
թ. նո յեմ բե րի 30-ին ստեղծ վեց  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նա կան բան կը 5 մլն 
 ռուբ լի հիմ ա դիր կա պի տա լով, բաժ նե տոմ սե րը՝ 250 ռ. ան վա նա կան ար-
ժե քով, ո րոնք տա րած վե ցին Այսր կով կա սի հիմ ա կա նում հայ բնակ չութ յան 
շրջա նում: 1913 թ. սկզբին տե ղի ու նե ցավ բաժ նե տե րե րի ժո ղով, ո րը հաս-
տա տեց բան կի կա նո նա դրութ յու նը և  կա ռա վա րիչ ա ռա ջար կեց  Բար սեղ 
 Հով սե փի  Տեր- Զա քար յա նին, ո րը ռու սա կան խո շոր Ա զով- Դոն յան բան-
կի Ղ րի մի բա ժան մուն քի նախ կին կա ռա վա րիչն էր: Ընտր վե ցին կա ռա-
վար  ման խորհր դի եր կու ան դամ եր՝ Մ. Բեր բեր յա նը և Ի. Խու դադ յա նը39: 
 Հիմ  ա դիր նե րը և  բան կի խորհր դի ան դամ երն էին  Թիֆ լի սի քա ղա քա-
գլուխ Ա լեք սանդր  Խա տիս յա նը, Ա րամ  Բաղ դա սար յա նը,  Մի քա յել Ա րամ յան-
ցը, Մկր տիչ  Քա լան թար յա նը,  Մի քա յել  Բո զարջ յան ցը, Ար տա շես Էն ֆիաջ-
յան ցը,  Հա րութ յուն  Սեյ լան յա նը,  Սե րոբ Գ յուլ բենկյ ա նը և  ու րիշ ներ:  Չան ցած 
ե րեք տա րի բան կի գոր ծե րը պա հան ջե ցին նոր մի ջոց նե րի ներգ րա վում, ին չի 
հա մար թո ղարկ վե ցին լրա ցու ցիչ 5 մլն  ռուբ լու բաժ նե տոմ սեր, ո րոնք ա րա-
գո րեն ի րաց վե ցին: Այդ տա րի նե րին բան կը դար ձավ խո շոր և  վար կու նակ 
հաս տա տութ յուն ոչ միայն  Ռու սաս տա նում, այլև ար տա սահ մա նում40:

 Հայ կա կան դրա մագլ խով բան կա յին հաս տա տութ յուն ներ ստեղծ վում 
էին ոչ միայն  Թիֆ լի սում, այլև նա հան գի գա վառ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ 

34 Տե՛ս «Մուրճ», ամսագիր, Թիֆլիս, 1898, N 1:
35 Տե՛ս Туманов Г. М., նշվ. աշխ., էջ 352:
36 Տե՛ս Исмаилова А. М., նշվ. աշխ., էջ 51:
37 Տե՛ս Սարուխան Ա., նշվ. աշխ., էջ 15-16:
38 Տե՛ս Оганджанян А. А., Банки Закавказья до установления советской власти и идея создания «Армянского 
банка», ՊԲՀ, 1970, N 1, էջ 230:
39 Տե՛ս նույն տեղում:
40 Տե՛ս նույն տեղում:
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հայ կա կան  Ջա վախ քում և  Բոր չա լո ւում ( Տա շիր- Լո ռի): 1911 թ. փետր վա րի 
10-ին հաս տատ վեց Ա խալ քա լա քի փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յան կա-
նո նադ րութ յու նը, ո րը սկսեց գոր ծել 1911 թ. հոկ տեմ բե րի 20-ից՝ 4885 հզ. 
ռուբ լի հիմ ա դիր կա պի տա լով, 78337 հզ. ռուբ լի ակ տիվն ե րով: Ըն կե-
րութ յան նա խա գահն էր  Հովհ.  Քա նան յա նը, խորհր դի ան դամ ե րը՝  Սու րեն 
 Հա րութ յուն յա նը,  Խա չա տուր   Կա րա պետ յան ցը41:  Բա ցի այդ, վար կա յին փոքր 
ըն կե րութ յուն ներ էին գոր ծում  Բոր չա լո ւի  Բոլ նիս- Խա չեն բնա կա վայ րում 
(հիմ ադր վել է 1911 թ., 131 ան դամ), Ա խալ քա լա քում (հիմ ադր վել է 1912 թ., 
247 ան դամ)42 և  այլ վայ րե րում:

Ա ռա ջին աշ խար հա մար տի նա խօ րեին և  պա տե րազ մի սկզբնա կան փու-
լում զուտ հայ կա կան կա պի տա լով բան կե րի ղե կա վար նե րի շրջա նում հա-
սունացավ ի րենց հնա րա վո րութ յուն նե րը միա վո րե լու և  միաս նա կան 
 Հայ  կա կան բանկ ստեղ ծե լու գա ղա փա րը, ին չի հա մար ձեռ նարկ վե ցին գործ-
նա կան քայ լեր:  Հայ ձեռնարկատերերը և  բան կիր նե րը մտա դիր էին ստեղ-
ծել ռու սա կան կայս րութ յու նում գո յութ յուն ու նե ցող եր կու բան կա յին հսկա-
նե րի՝  Վոլ գա- Կամսկյ ան և Ա զով- Դոն յան բան կե րի նման բան կա յին խո շոր 
հաս տա տութ յուն43:

 Հայ կա կան միաս նա կան բանկ հիմ ե լու գա ղա փա րը պատ կա նում էր 
մոսկ վա յաբ նակ շու շե ցի բան կիր ներ Գ րի գոր,  Հով հան նես և  Նի կո ղոս 
( Նի կո լայ) Ի սա հա կի  Ժամ հար յան եղ բայր նե րին, ո րոնք 1874 թ.  Մոսկ վա յում 
հիմ ել էին « Ժամ հար յան եղ բայր ներ» բան կա յին տու նը:  Հայ կա կան բան կի 
մեջ պետք է միա վոր վեին « Ժամ հար յան եղ բայր ներ» բան կա յին տու նը, 
 Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կը,  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նա կան բան կը, հայ ձեռ-
նար կա տե րե րին պատ կա նող  Դո նի  Ռոս տո վի վա ճա ռա կա նա կան բան կը և 
 Հով հան նես  Չի թախ յա նի բան կա յին տու նը: 1916 թ. կե սին  Ժամ հար յան եղ-
բայր նե րից կրտսե րը՝  Նի կո ղո սը ե կավ  Թիֆ լիս՝ ճա նա պար հին կանգ առ-
նե լով  Դո նի  Ռոս տո վում, տե ղի  Վա ճա ռա կա նա կան բան կի ղե կա վա րութ յա-
նը նոր նա խագ ծի մա սին տե ղե կաց նե լու և  հա մա ձայ նութ յուն ստա նա լու 
հա մար:  Թիֆ լի սում  վա ճա ռա կա նա կան բան կի շեն քում տե ղի ու նե ցավ հայ-
կա կան բան կե րի ղե կա վա րութ յան նեղ շրջա նա կի խորհր դակ ցութ յուն, ո րին 
մաս նակ ցում էին Ն.  Ժամ հար յա նը նաև՝  Ռոս տո վի վա ճա ռա կա նա կան բան-
կի ա նու նից,  Կով կաս յան բան կից՝ Մ.  Թա մամշ յա նը և Ի.  Ծո վիան յա նը (բան-
կիր  Հով հան նես  Ծո վիան յա նի որ դին),  Թիֆ լի սի  վա ճա ռա կա նա կան բան կից 
բան կի կա ռա վա րիչ Բ.  Տեր- Զա քար յա նը և  կա ռա վար ման խորհրդի ան դամ-
ներ Մ.  Բեր բեր յանն ու Ա. Օ հան ջան յա նը44: 

 Մի քա նի օր անց տե ղի ու նե ցավ երկ րորդ խորհր դակ ցութ յու նը՝ ընդ-
լայն ված կազ մով:  Բա ցի բան կե րի կա ռա վա րիչ նե րից և  մաս նա գետ նե րից՝ 
մաս նակ ցում էին նաև բան կե րի խո շոր բաժ նե տե րեր, բան կե րի խոր հուրդ-
նե րի ան դամ եր, խո շոր արդ յու նա բե րող ներ,  Բաք վի նավ թա յին ֆիր մա նե-
րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ:  Հա վաք վել էր մոտ 25 մարդ, ո րի կե սից ա վե լին 
մի լիո նա տե րեր էին: Ո րոշ վեց 1916 թ. վեր ջին-1917 թ. սկզբին կազ մել կա-

41 Տե՛ս Кавказский календарь на 1914 год, Тифлис, 1913, էջ 170-171:
42 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 202:
43 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 231-232:
44 Վերջինս հոդվածի ձևով գրված՝ Оганджанян А. А., Банки Закавказья до установления советской власти 
и идея создания «Армянского банка» հուշերի հեղինակն է։ Տե՛ս ՊԲՀ, 1970, N 1, էջ 231: 
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Րնո նադ րութ յուն և  այլ անհ րա ժեշտ փաս տաթղ թեր, իսկ կազմ ո մի տեի հա-

մար  Ժամ հար յան եղ բայր նե րի բան կում բա ցել ըն թա ցիկ հա շիվ: 
 Կազմ ո մի տեի ան դամ եր պետք է լի նեին  Ժամ հար յան եղ բայր նե րը և 
 Ռոս տո վի,  Թիֆ լի սի վա ճա ռա կա նա կան բան կե րի ու  Կով կաս յան բան կի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

 Սա կայն  Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի ա վար տա կան փու լում Ռու  սաս -
տա նի ծանր դրութ յու նը, 1917 թ. հե ղա փո խութ յուն ներն ու  Ռու սա կան կայս -
րութ յան փլու զու մը ի չիք դարձ րին  Հայ կա կան բան կի ստեղծ ման գա ղա փա  րի 
ի րա կա նա ցու մը:

Այս պի սով, 19-րդ  դա րի 70-ա կան թթ. Այսր կով կա սում կա պի տա լիզ մի 
զար գա ցու մը հան գեց րեց ար տա քին ու ներ քին շու կա նե րի ա րագ ընդ լայն-
մա նը, ապ րան քադ րա մաշր ջա նա ռութ յան ա ճին, ո րոնք էլ ի րենց հեր թին 
նպաստե ցին բան կա յին և  վար կա յին հաս տա տութ յուն նե րի ստեղծ մա նը: 
Այսր կով կա սում ա ռա ջին բան կա յին հաս տա տութ յուն ներն ի հայտ ե կան 
 Թիֆ լի սի նա հան գում, և  դա պա տա հա կան չէր:  Թիֆ լիսն Այսր կով կա սի, 
ընդ հան րա պես՝  Կով կա սի փո խար քա յութ յան վար չա կան և տն տե սա կան 
կենտ րոնն էր, իսկ  Թիֆ լի սի նա հան գի առևտ րի մե ծա գույն մա սը կենտ րո-
նա ցած էր հայ վա ճա ռա կա նութ յան ձեռ քում, որն էլ իր կու տա կած առևտրա-
կան կա պի տա լը 19-րդ  դա րի 70-ա կան թվա կան նե րից վե րա ծեց արդ յու նա-
բե րա կան ու բան կա յին կա պի տա լի:  Թիֆ լի սի նա հան գի գրե թե ամ բողջ 
բան կա յին և  վար կա յին գոր ծը, մաս նա վոր բան կա յին բիզ նե սը տնօ րի նում 
էին հայ կա կան ֆի նան սա կան կա պի տա լի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, և «արդ յու-
նա բե րութ յան ու ֆի նանս նե րի բնա գա վա ռում գե րակշ ռութ յու նը պա տ կա նում 
էր հա յե րին և  մի միայն նրանց»45: 

Ընդ լայն վե ցին և  ամ րապնդ վե ցին բան կե րի կա պերն արդ յու նա բե րա կան 
ձեռ նար կութ յուն նե րի հետ:  Բան կե րը սկսե ցին վե րահս կել նրանց գոր ծու-
նեութ յու նը, տե ղի ու նե ցավ բան կա յին կա պի տա լի սեր տա ճում արդ յու նա-
բե րա կա նի հետ, և  կազ մա վոր վեց ֆի նան սա կան կա պի տա լը: Այսր կով կա սի 
հա մար դրա լա վա գույն օ րի նա կը, թերևս, Ալ.  Ման թաշ յան ցի բան կա յին ու 
արդ յու նա բե րա կան գոր ծու նեութ յունն էր: Ալ.  Ման թաշ յան ցի շռնդա լից 
մուտ քը նավ թարդ յու նա բե րութ յուն պայ մա նա վոր ված էր մի քա նի հիմ ա-
կան գոր ծոն նե րով, ո րոն ցից ա ռա ջի նը  Թիֆ լի սի առևտ րա յին բան կի վար-
չութ յան նա խա գահ լի նե լու հան գա մանքն էր, ուր «նա տի րում էր դրա մա-
կան զգա լի մի ջոց նե րի, իսկ նավ թարդ յու նա բե րութ յու նը շա րու նակ պա հան-
ջում էր նո րա նոր ներդ րում եր»46: Արդ յու նա բե րութ յան ո լորտ բան կա յին 
կա պի տա լի ներ թա փանց ման ա պա ցույցն էր բան կիր  Հովհ.  Չի թախ յա նի 
օ րի նա կը, որն, ինչպես նշեցինք, աս տի ճա նա բար ի րեն են թար կեց Գ. 
 Միր զո յա նի խո շոր գոր ծա րա նը:

 Հայ կա կան կա պի տա լով բան կա յին և  վար կա յին եր կու հսկա նե րը՝  Թիֆ-
լի սի առևտ րա յին բան կը և  Թիֆ լի սի փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յու նը, 
մա ցին անմր ցա կից ֆի նան սա կան հաս տա տութ յուն ներ ամ բողջ  Կով կա-
սում՝ ընդ հուպ մինչև խորհր դա յին կար գե րի հաս տա տու մը: Այս ա ռու մով 
բե րենք հատ կան շա կան մեկ օ րի նակ վրա ցի հե ղի նա կից: 1885 թ.  Թիֆ լի սի 

45 Անանուն Դ., նշվ. աշխ., էջ 54:
46 Տե՛ս Դադայան Խ., Հայերը և Բաքուն (1850-ական թթ.-1920 թ.), Եր., 2006, էջ 25-26:
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առևտ րա յին բան կի տա րե կան ընդ հա նուր շրջա նա ռութ յու նը կազ մել է 156 
մլն  ռուբ լի,  Փո խա դարձ վար կի ըն կե րութ յա նը՝ 159 մլն  ռուբ լի,  Թիֆ լի սի 
քա ղա քա յին վար կա յին ըն կե րութ յա նը՝ 21 մլն  ռուբ լի, մինչ դեռ վրաց վեր-
նա խա վի հիմ ած  Թիֆ լի սի ազն վա կա նա կան հո ղա յին բան կի նը՝ ըն դա մե-
նը 6.116 հզ. ռուբ լի47:

Ինչ վե րա բե րում է  Թիֆ լի սի քա ղա քա յին վար կա յին ըն կե րութ յա նը, այն 
բա ցա ռա պես հայ կա կան էր, ուս տի լրա ցու ցիչ և  կար ևոր լծակ էր հա յե րի 
ձեռ քին քա ղա քա յին բյու ջեի տնօ րի նու մը, ֆի նան սա կան շար ժե րը, ծախ սե-
րի բաշ խու մը վե րահս կե լու գոր ծում, քա նի որ  Թիֆ լի սի քա ղա քագ լուխ նե րը 
և  քա ղա քա յին դու մա յի ի րա վա սու նե րի (ան դամ եր, ձայն ու նե ցող ներ) մե-
ծա մաս նութ յու նը մշտա պես հա յեր էին: 

 Հայ կա կան ֆի նան սա բան կա յին կա պի տա լի խո շո րա գույն ներ կա յա ցու-
ցիչ նե րը փոր ձե ցին կա տա րել հա ջորդ քայ լը՝ բան կա յին կա պի տա լի հա մա-
կենտ րո նա ցումը, ո րի ար տա հայ տութ յունն էին Հայ կա կան միաս նա կան 
 բան կի ստեղծ ման գա ղա փա րը և դ րա ի րա կա նաց մանն ուղղ ված գործ նա-
կան քայ լե րը: Ս տեղծ վե լիք  Հայ կա կան բան կը հա վակ նում էր դառ նա լու ռու-
սա կան հզոր բան կե րի մրցա կի ցը, սա կայն բոլշ ևիկյ ան հե ղաշր ջում ու 
 Ռու սաս տան յան կայս րութ յան կոր ծա նու մը անհ նար դարձ րին դրա ի րա-
գոր ծու մը:

 Խորհր դա յին իշ խա նութ յուն ներն ազ գայ նաց րին ա մեն ինչ՝ կա պի տա լը, 
գույ քը, բան կա յին շեն քերն ու տնե րը:  Բայց պահ պան վե ցին ճար տա րա պե-
տա կան հո յա կերտ կա ռույց նե րը, ո րոնք  Թիֆ լի սի նա հան գի, ողջ Այսր կով-
կա սի և  ան գամ  Ռու սաս տան յան կայս րութ յան ֆի նան սատն տե սա կան կյան-
քում հայ կա կան դրա մագլ խի եր բեմ ի ազ դե ցիկ ներ կա յութ յան և  խա ղա ցած 
լուրջ դե րա կա տա րութ յան լուռ ու գե ղե ցիկ վկա ներն են այ սօր:

 
 Վար դան Բ. Ե սա յան - գի տա կան հե տաքրք րութ յուն նե րը կապ-

ված են 19-րդ  դա րի երկ րորդ կե սին և 20-րդ  դա րի սկզբին  Թիֆ լի սի 
նա հան գում հայ կա կան առևտ րա-արդ յու նա բե րա կան կա պի տա լի 
ձևա վոր ման ու գոր ծու նեութ յան և  Թիֆ լի սի զար գաց ման վրա նրա 
ու նե ցած ազ դե ցութ յան հա մա կող մա նի ու սում ա սի րութ յան հետ։

47 Տե՛ս Бакрадзе Г. К., նշվ. աշխ., էջ 83-84:
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THE ARMENIAN CAPITAL IN TIFLIS

The dynamics of Growth Rates of Armenian Banks and Other 
Commercial and Financial Institutions at the end of 19th and early 

20th century
 Vardan B. Yesayan

Key words  - Commercial Bank of Tiflis, Mutual Credit Orga-
nization, banking capital, Armenian bank, working capital, short-
term and long-term credit organizations.

 Armenian banking institutions were established in the state of Tiflis during 
the 70s of 19th century, being the first of their kind in the Caucasus region. Some 
of the larger banks established with Armenian capital were Commercial Bank of 
Tiflis, Mutual Credit Organization and Tiflis City Credit Organization, which played 
a key role in the financial-economic life of state of Tiflis and Transcaucasia region, 
as well as stood out with the activity of their charitable organizations. Banking 
institutions with Armenian capital have been established not only in Tiflis, but 
also in other settlements of the state.

With the establishment and development of banking institutions, their ties 
with the industrial sector grew stronger, which eventually led to the merger of 
the two and the establishment of financial capital.

The larger representatives of Armenian financial-banking capital made an 
attempt to establish a unified Armenian bank, which could compete with large 
Russian banks. However, Bolshevik revolution and the fair of Russian Empire 
made the realization of this project impossible.

Резюме

АРМЯНСКИЙ КАПИТАЛ В ТИФЛИСЕ

Динамика роста армянских банков и других торгово-
финансовых учереждений в конце 19-го - начале 20-го века

Вардан Б. Есаян

Ключевые слова - Тифлисский торговый банк, Взаимная 
кредитная компания, банковский капитал, Армянский банк, 
оборотный капитал, краткосрочные и долгосрочные кредит-
ные компании.

В 70-х годах 19-го века в Тифлисской губернии первыми на всей 
территории Закавказья были созданы армянские банковские учреждения. 
Важную роль в финансово-промышленной жизни Тифлисской губернии и 
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Закавказья выполняли созданные на чисто армянском капитале крупные 
банки: Тифлисский торговый банк, Взаимная кредитная компания, Тифлисская 
городская кредитная компания, которые также выделялись деятельностью 
своих благотворительных организаций. Банковские предприятия с чисто 
армянским капиталом были созданы не только в Тифлисе, но также в других 
населенных пунктах губернии.

С созданием и развитием банковских предприятий углублялись их связи 
с промышленным сектором, что в конечном счете привело к их интеграции 
и созданию финансового капитала.

Крупнейшие представители армянского финансово-банковского капи-
тала попытались создать Армянский единый банк, который претендовал 
стать конкурентом крупных российских банков. Однако большевистская 
ре волюция и крушение Российской империи сделали это невозможным.
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