
 
 

                                
 

 
R E P U B L I K A  E  S H Q I P Ë R I S Ë 

B A N K A   E  S H Q I P Ë R I S Ë 
KËSHILLI  MBIKËQYRËS 

V E N D I M 
 

Nr.12, datë 25.02.2009 
 

 
Për  

Miratimin e dokumentit  
“Politika e licencimit të subjekteve bankare”. 

 
 
Në bazë dhe për zbatim të nenit 43 shkronjat “c” dhe  “e” të ligjit nr. 8269, datë 
23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” i ndryshuar,  me propozim të Departamentit të 
Mbikëqyrjes, Këshilli Mbikëqyrës i Bankës së Shqipërisë, 
 
 

V e n d o s i : 
 

1. Të miratojë dokumentin “Politika e licencimit të subjekteve bankare”, sipas 
tekstit bashkëlidhur këtij vendimi. 

 
2. Ngarkohet Departamenti i Mbikëqyrjes në Bankën e Shqipërisë për zbatimin e 

këtij vendimi. 
 

3. Ngarkohet Departamenti i Marrëdhënieve me Jashtë, Integrimit Evropian dhe 
Komunikimit për publikimin e këtij vendimi. 

 
4. Vendimi i Këshillit Mbikëqyrës nr.79, datë 17.09.2003 “Për miratimin e parimeve 

të licencimit të bankave” shfuqizohet. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.   

 
SEKRETARI        ZËVENDËSKRYETARI      

               YLLI MEMISHA                                                   FATOS IBRAHIMI 
 
 



BANKA E SHQIPËRISË 
KËSHILLI MBIKËQYRËS 

 
POLITIKA E LICENCIMIT TË SUBJEKTEVE BANKARE 

 
I. Hyrje 

 
Ligji nr.9662, datë 18.12.2006 “Për bankat në Republikën e Shqipërisë”, i jep Bankës së 
Shqipërisë, përgjegjësinë ekskluzive për licencimin, rregullimin dhe mbikëqyrjen e 
sistemit bankar në vend. Nëpërmjet mbikëqyrjes bankare Banka e Shqipërisë synon të 
mbrojë interesat e depozituesve, të kontribuojë në zhvillimin e shëndetshëm të sistemit 
bankar, si dhe të ruajë stabilitetin e sistemit bankar dhe financiar, duke kontribuar në 
këtë mënyrë në zhvillimin ekonomik të vendit. Politika si dhe rregullat për licencimin e 
bankave dhe degëve të bankave të huaja, të përcaktuara nga Banka e Shqipërisë, janë 
ndër instrumentet më të rëndësishme që ndihmojnë në përmbushjen e këtyre 
përgjegjësive dhe objektivave. Megjithëse një proces licencimi i miradministruar nuk 
garanton aktivitetin e suksesshëm të një banke, ai vlerësohet si një metodë efektive për 
të kufizuar hyrjen në treg të institucioneve të paqëndrueshme. 
 
Në realizimin e këtij procesi, Banka e Shqipërisë është përpjekur t’i japë përparësi 
hyrjes së subjekteve të reja në treg, duke synuar ndërtimin e një sistemi bankar 
konkurrent, eficient dhe të shëndoshë. Në funksion të arritjes së  këtyre objektivave, 
Banka e Shqipërisë ka ndjekur një politikë licencimi të kujdesshme dhe konservatore. 
Zhvillimet që kanë karakterizuar sistemin tonë bankar, praktikat më të mira 
ndërkombëtare, por dhe eksperiencat e krizave bankare që kanë kaluar vende të 
ndryshme, jo vetëm që konfirmojnë rëndësinë thelbësore të procesit të licencimit, por 
bëjnë të nevojshëm zhvillimin e mëtejshëm të këtij procesi drejt një përqasjeje më 
konservatore.  
 
Banka e Shqipërisë, nëpërmjet miratimit të këtij dokumenti, synon t’i kontribuojë hyrjes 
në treg të subjekteve bankare të shëndosha dhe të qëndrueshme: që mbështeten nga 
aksionerë të fuqishëm dhe me përvojë në industrinë bankare; që zbatojnë standardet 
më të mira të përgjegjshmërisë në drejtim; që realizojnë një veprimtari të ekuilibruar me 
rreziqe të miradministruara; që janë në gjendje të përballojnë dhe të zhvillohen në 
kushtet e konkurrencës së lirë që ofron një treg i hapur dhe i integruar në tregun 
financiar ndërkombëtar; që janë në gjendje të përballojnë me kapitale dhe likuiditete 
situatat e krizave, që mbështesin zhvillimin e ekonomisë së vendit dhe që, në mënyrë 
transparente, i ofrojnë publikut shërbime dhe produkte bankare cilësore dhe eficiente. 
 
Në funksion të këtyre objektivave, Banka e Shqipërisë, vlerëson se hyrja e kapitaleve të 
huaja është një faktor që duhet inkurajuar në mënyrë të veçantë. Prania gjithnjë e më e 
gjerë e grupeve bankare të huaja, e sidomos atyre nga vendet e BE-së dhe SHBA-së, 
ndihmon në integrimin e tregjeve tona financiare në tregjet e zhvilluara financiare 
ndërkombëtare, kontribuon në krijimin  e subjekteve bankare financiarisht të 
qëndrueshme, si dhe sjell mendësinë e zhvillimit modern të biznesit bankar.  
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Ky dokument është hartuar në përputhje me përcaktimet e dokumentit “Parimet bazë 
për një mbikëqyrje të kujdesshme” dhe është mbështetur veçanërisht në parimet e 
licencimit, dhe kërkesave për rregullimin e kujdesshëm të subjekteve bankare.  
 

II. Qëllimi i hartimit të politikës së licencimit 
 
Qëllimi i këtij dokumenti  është të ndihmojë dhe të lehtësojë perceptimin e subjekteve 
bankare, publikut si dhe palëve të tjera të interesuara lidhur me përqasjen e Bankës së 
Shqipërisë ndaj procesit të licencimit të subjekteve bankare në Republikën e 
Shqipërisë, në lidhje me çështjet e mëposhtme: 

a) objektivat e Bankës së Shqipërisë në licencimin e bankave dhe degëve të 
bankave të huaja, 

b) parimet mbi të cilat do të mbështetet procesi i licencimit të subjekteve bankare 
nga Banka e Shqipërisë; si dhe 

c) përparësitë e Bankës së Shqipërisë në procesin e licencimit.  
 

III. Objektivat e Bankës së Shqipërisë në procesin e  licencimit 
 

Banka e Shqipërisë, nëpërmjet procesit të licencimit të bankave dhe degëve të bankave 
të huaja, synon të arrijë objektivat e mëposhtëm: 
 

a) Të ruajë përqasjen konservatore dhe të kujdesshme në funksion të licencimit të 
subjekteve bankare të shëndosha dhe të qëndrueshme, duke synuar rritjen 
cilësore të sistemit tonë bankar. 

b) Të inkurajojë, pa cënuar parimin e barazisë dhe trajtimit të njëjtë dhe 
jodiskriminues, rritjen e mëtejshme të rolit në treg të subjekteve bankare me 
reputacion e besueshmëri të lartë, dhe që vijnë nga tregje të zhvilluara dhe të 
konsoliduara. 

 
IV.  Parimet, në të cilat mbështetet  procesi i licencimit 
 
Parimet e procesit të licencimit synojnë të parashtrojnë ato parime, të cilat duhet të 
karakterizojnë, duhet t’i paraprijnë dhe mbi të cilat do të mbështetet vendimmarrja 
konkrete, gjatë procesit të licencimit të subjekteve që do të ushtrojnë  veprimtarinë 
bankare në vend. 
 

1. Parimi i sigurimit të hyrjes në treg të subjekteve bankare të shëndosha dhe 
të qëndrueshme – Kërkesat dhe kushtet e parashikuara në aktet  nënligjore të procesit 
të licencimit kanë si synim kualifikimin për hyrjen në treg vetëm të atyre subjekteve 
aplikuese, të cilat kanë premisat për të themeluar subjekte bankare që operojnë në 
mënyrë të sigurtë dhe të shëndetshme financiarisht.  
Çdo hyrje e re në sistemin bankar shqiptar duhet të japë garanci të plota në lidhje me 
përmbushjen e kërkesave mbikëqyrëse, sidomos për sa i përket: mbështetjes me 
kapitale, përshtatshmërisë së aksionerëve (themeluesve), drejtimit të përgjegjshëm dhe 
me ekspertizë, praktikave më të mira për administrimin e rreziqeve, konkurrueshmërisë 
si dhe zbatimit të kuadrit  rregullativ.  
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Mbështetja me kapitale – Kërkesat për kapital janë një nga komponentët më të 
rëndësishëm të mbikëqyrjes bankare. Çdo subjekt që kërkon të licencohet për kryerjen 
e veprimtarisë bankare, duhet të përmbushë kërkesat për kapitalin fillestar minimal.   
 
Përshtatshmëria e aksionerëve (themeluesve)  – Banka e Shqipërisë në shqyrtimin e 
kërkesave për licencë vlerëson kapacitetet financiare, integritetin dhe reputacionin etik 
dhe profesional të aksionerëve (themeluesve) të subjektit bankar, për arsye se këto 
elemente janë të rëndësishme dhe ndikojnë direkt në besueshmërinë e publikut ndaj 
bankës dhe ndaj sistemit bankar, në përgjithësi. Gjithashtu, Banka e Shqipërisë 
vlerëson edhe kontrollin drejtpërdrejt ose tërthorazi, si dhe pjesëmarrjen/et 
influencuese, që mund të kenë këta aksionerë (themelues) në shoqëri ose banka të 
tjera.  
 
Drejtimi i përgjegjshëm dhe me ekspertizë – Drejtimi i mirë është baza për zhvillimin 
e qëndrueshëm të biznesit bankar dhe sigurimit të pozitave të shëndosha financiare të 
subjektit bankar që do të licencohet. Banka e Shqipërisë, në procesin e licencimit i 
kushton vëmendje të veçantë  elementeve vijuese të drejtimit të subjekteve bankare: 
 

- Strukturat drejtuese të subjektit duhet të përbëhen nga individë me aftësi dhe 
eksperiencë të përshtatshme për të përmbushur përgjegjësitë në funksionet që 
do të ushtrojnë. Banka e Shqipërisë në procesin e licencimit i kushton vëmendje 
të veçantë cilësisë, përvojës dhe integritetit të administratorëve që do të kryejnë 
drejtimin e subjekteve bankare.  

 
- Ekzistencës së strukturave të përshtatshme të sistemeve të kontrollit të 

brendshëm, të cilat duhet të sigurojnë se Këshilli Drejtues dhe drejtuesit 
ekzekutivë i ushtrojnë detyrat në interesin më të mirë të mundshëm të 
aksionerëve, depozituesve dhe të vetë subjektit në përgjithësi.  

 
Praktikat e administrimit të rreziqeve – Banka e Shqipërisë inkurajon dhe nxit  
subjektet bankare të implementojnë praktika të përshtatshme për administrimin e 
rreziqeve të veprimtarisë bankare. Këshilli Drejtues dhe drejtuesit ekzekutivë duhet të 
sigurojnë brenda bankës një mjedis transparent, i cili nxit marrjen e kontrolluar dhe të 
disiplinuar të rreziqeve.  
 
Konkurrueshmëria – Subjektet që synojnë të licencohen për kryerjen e veprimtarisë 
bankare, duhet të jenë të afta të pozicionohen drejt në treg dhe të jenë në gjendje të 
përballojnë dhe të zhvillohen në kushtet e konkurrencës së lirë që ofron një treg i hapur 
dhe i integruar në tregun financiar ndërkombëtar. 
 
Përmbushja e nevojave dhe interesave të publikut dhe të ekonomisë – Subjektet e 
reja bankare në treg, duhet të kontribuojnë në zhvillimin e ndërmjetësimit bankar në 
vend, t’i shtojnë vlerë tregut duke ofruar produkte dhe shërbime inovative, si dhe të 
kontribuojnë në zhvillimin e sektorëve të ekonomisë më pak të shërbyer nga bankat.   
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2. Parimi i ruajtjes dhe forcimit të stabilitetit financiar – Banka e Shqipërisë, në 
procesin e vlerësimit dhe shqyrtimit të aplikimeve për licencë bankare mban në 
konsideratë edhe efektet e çdo hyrjeje të re në sistemin bankar, sidomos në drejtim të 
vlerësimit të rreziqeve dhe kërcënimeve ndaj stabilitetit të sistemit. Në këtë kuadër, do 
të vlerësohen rreziku i përqendrimit nga prania e operatorëve që vijnë nga i njëjti vend i 
origjinës, rrezikut  që vjen nga ekzistenca e operatorëve të mëdhenj dhe të njëjtë në të 
gjithë rajonin etj... 
 

3. Parimi i bashkëpunimit me autoritetet mbikëqyrëse homologe – Në kushtet 
e licencimit të  subjekteve bankare me kapital të huaj, pjesë e procesit të licencimit dhe 
mbikëqyrjes është edhe bashkëpunimi me autoritetet e tjera mbikëqyrëse, vendase apo 
të huaja. Ky bashkëpunim do të realizohet nëpërmjet lidhjes së memorandumeve 
dhe/ose marrëveshjeve të bashkëpunimit, të cilat mundësojnë zbatimin e 
parimit/procesit të mbikëqyrjes së konsoliduar.  
 

4. Parimi i ekzistencës së një tregu të hapur dhe të konkurrencës së lirë –  
Kuadri rregullator i miratuar nga Banka e Shqipërisë për licencimin e subjekteve 
bankare  do të synojë të sigurojë një mjedis të  konkurrencës së lirë në tregun bankar. 
Konkurrenca është e dëshirueshme dhe e synueshme, pasi i detyron subjektet 
pjesëmarrëse në treg që t'i kryejnë operacionet e tyre në një mënyrë të atillë, që të jenë 
sa më të dobishme dhe të frytshme për publikun, me ndikime përgjithësisht pozitive në 
cilësinë dhe kostot e shërbimeve . 
 

5. Parimi i trajtimit të drejtë, të barabartë, të paanshëm dhe jodiskriminues të 
kërkesave të paraqitura – Çdo subjekt i cili aplikon për të marrë licencë për të ushtruar 
veprimtari bankare, i nënshtrohet të njëjtave kërkesa apo kushte të parashikuara në 
aktet përkatëse nënligjore të nxjerra nga Banka e Shqipërisë, si në substancë ashtu dhe 
në procedurë. Kërkesat specifike dhe të detajuara që duhet të përmbushë çdo subjekt 
aplikues për licencë bankare, parashikohen në rregulloren “Për dhënien e licencës për 
të ushtuar veprimtari bankare në Republikën e Shqipërisë” dhe zbatohen duke 
respektuar parimin e barazisë.  
 

6. Parimi i transparencës së procesit të  licencimit – Procesi i licencimit të 
veprimtarisë bankare, i nënshtrohet kërkesave të Bankës së Shqipërisë për 
transparencë të plotë me publikun dhe ndaj subjekteve të interesuara. Rregullat për 
licencimin e një banke apo dege të një banke të huaj publikohen dhe janë në 
dispozicion të çdo kërkuesi që paraqitet në Bankën e Shqipërisë. Banka e Shqipërisë 
bën të disponueshme për çdo subjekt të interesuar  kërkesat dhe procedurat e 
plotësimit të dokumentacionit për licencim. Çdo kërkesë e paraqitur në Bankën e 
Shqipërisë për marrjen e licencës për të ushtruar veprimtari bankare i bëhet e njohur 
publikut jo vetëm për ta vënë në dijeni, por edhe për të kërkuar dhe marrë reagimin e tij 
ndaj kësaj kërkese. Publikut i bëhen të njohura, ndër të tjera, lista e aksionerëve 
(themeluesve) që kërkojnë të krijojnë një subjekt bankar, si dhe lista e administratorëve 
kryesorë të tij.  
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7. Parimi i përmbushjes së detyrimeve që rrjedhin nga anëtarësia në 
Organizatën Botërore të Tregtisë, si dhe nga Marrëveshja e Stabilizim- Asocimit 
dhe procesi i integrimit në Bashkimin Evropian – Në këtë drejtim Banka e 
Shqipërisë garanton heqjen e çdo diskriminimi të papërligjur të subjekteve bankare të 
regjistruara në vendet e Bashkimit Evropian, si dhe liberalizimin e shërbimeve bankare 
në përputhje me rregullat përkatës të Marrëveshjes së Përgjithshme për Tregtinë në 
Shërbime (GATS). Për këtë qëllim, një vend me rëndësi të veçantë i kushtohet 
përafrimit të kuadrit rregullator vendas për licencimin dhe mbikëqyrjen bankare me të 
drejtën e Bashkimit Evropian (Acquis Communaitarie) në këtë fushë. 
  

V. Përparësitë në procesin e  licencimit  
 
Licencimi është një proces dinamik, i cili luan një rol të rëndësishëm në përcaktimin e 
tipareve të sistemit bankar. Për rrjedhojë, është e nevojshme që ky proces në 
përgjithësi, dhe veçanërisht momenti i vendimmarrjes, të përshtaten dhe të mbajnë në 
konsideratë veçoritë që paraqet sistemi bankar aktual si edhe drejtimet dhe përparësitë 
e zhvillimit që ai duhet të ketë në të ardhmen. Sistemi ynë bankar tashmë paraqitet i 
konsoliduar, solid dhe i mirëkapitalizuar. Në përputhje me këto zhvillime, Banka e 
Shqipërisë vlerëson se ruajtja dhe rritja e mëtejshme e  stabilitetit të sistemit bankar dhe 
financiar në vend do të arrihet, duke e orientuar procesin e licencimit drejt  përparësive 
të mëposhtme: 
 

1. Banka e Shqipërisë në procesin e licencimit vlerëson me përparësi kapacitetet 
dhe aftësitë e subjekteve aplikuese për të adoptuar praktikat më bashkëkohore dhe të 
përparuara në drejtim të njohjes, matjes dhe administrimit të rreziqeve. Përafrimi dhe 
harmonizimi i regjimit tonë mbikëqyrës me standardet dhe direktivat e Bashkimit 
Evropian e ka drejtuar procesin tonë mbikëqyrës dhe subjektet bankare ekzistuese drejt 
një qëndrimi të orientuar më tepër drejt administrimit të rrezikut. Gjithashtu, në një 
periudhë afatmesme, bankat duhet të përballojnë me sukses sfidat e përqasjes 
graduale drejt adoptimit të Akordit të ri Basel II të Komitetit të Mbikëqyrjes Bankare të 
Bankës për Rregullime Ndërkombëtare (BIS) , objektiv i cili kërkon aplikimin e metodave 
të avancuara të vlerësimit të rrezikut, forcimin e disiplinës së tregut, dhe zhvillimin e një 
numri kërkesash për dhënien e informacionit.  
 

2. Banka e Shqipërisë, pa cënuar parimin e barazisë dhe trajtimit  jodiskriminues, 
në procesin e licencimit do të jetë e vëmendshme ndaj aftësisë  për kapitalizim të 
subjekteve aplikuese. Kënaqja vetëm e kërkesës për kapitalin fillestar minimal të 
bankave do të vlerësohet si e pamjaftueshme për dhënien e licencës bankare. 
Aplikantët për licencë, duhet të jenë në gjendje të mbështesin subjektin në vazhdimësi 
me kapitale shtesë, në përputhje me profilin e rrezikut që do të ketë si dhe zhvillimet e 
ardhshme në treg, të paktën për një periudhë afatmesme. Banka e Shqipërisë do të 
konsiderojë si të rëndësishëm në procesin e shqyrtimit të kërkesës për licencë, 
gatishmërinë e atyre aplikantëve që ofrojnë garanci dhe kapacitet për të siguruar 
kapitale shtesë në situata të pafavorshme,  si nëpërmjet aksesit në institucione 
financiare ndërkombëtare ashtu edhe nëpërmjet listimit në tregjet e kapitalit.  
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3. Banka e Shqipërisë inkurajon hyrjen në treg të subjekteve bankare të cilat mund 

të konkurojnë me subjektet ekzistuese dhe që kanë premisat për t’u shndërruar në 
pjesëmarrëse të rëndësishme të sistemit tonë bankar. Kjo kërkon subjekte bankare me 
vizion të qartë zhvillimi, cilësi konkurruese, përvojë në industrinë bankare, mbështetje 
në “know how” dhe kapitale të fuqishme. Banka e Shqipërisë do të jetë e vëmendshme 
në mënyrë që sistemi bankar të mos mbingarkohet  me subjekte bankare të vogla, të 
cilat operojnë në një pjesë të kufizuar të tregut, pasi kjo mund të cënonte 
qëndrueshmërinë dhe stabilitetin e sistemit.  
 

4. Banka e Shqipërisë, pa cënuar parimin e barazisë dhe trajtimit të njëjtë dhe 
jodiskriminues të kërkesave për licencë bankare, në procesin e licencimit inkurajon 
hyrjen në treg të bankave të huaja me reputacion e besueshmëri të lartë, dhe që vijnë 
nga tregje të zhvilluara dhe të konsoliduara. Këto grupe bankare karakterizohen 
përgjithësisht nga një shkallë e lartë e standardizimit të praktikave të administrimit të 
rrezikut, fakt ky që nënkupton se të njëjtat teknika të administrimit të rrezikut që 
aplikohen në vendet e zhvilluara (vendet e BE dhe SHBA) do të mund të zbatohen në 
mënyrë të njëtrajtshme në të gjithë grupin, pra dhe në atë pjesë të tij që ushtron 
veprimtari në Republikën e Shqipërisë.  
 

5. Iniciativat e individëve apo bizneseve vendase apo të huaja, pa përvojë bankare 
për të krijuar apo për të blerë pjesëmarrje influencuese në subjektet ekzistuese 
bankare, inkurajohen të sigurojnë për këtë qëllim partneritet të qëndrueshëm në 
strukturën e kapitalit aksioner me institucione bankare që zotërojnë ekspertizë, 
besueshmëri dhe reputacion.  
 

6. Banka e Shqipërisë, nëpërmjet procesit licencues, synon të kontribuojë edhe në 
zhvillimin e sektorëve të ekonomisë më pak të shërbyer nga bankat, dhe të ndikojë në 
rritjen ekonomike në vend. Në këtë kuadër, do të inkurajohen në mënyrë të veçantë 
aplikimet për licencë të subjekteve bankare të cilat parashikojnë të orientojnë një pjesë 
të përpjekjeve të tyre në krijimin e instrumenteve moderne për financimin e 
segmenteve/sektorëve të veçantë të ekonomisë, që aktualisht mbeten jashtë skemave 
të financimit. 
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