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“Organizatat e shoqërisë civile nuk 
janë edhe aq aktive në çështjet e 
politikave fiskale në Kosovë, 
megjithëse Instituti GAP përbën një 
përjashtim.”

“Organizatat e shoqërisë civile si 
Instituti GAP, po bëni një punë të 
jashtëzakonshme, jo vetëm për të 
tërhequr vëmendjen ndaj 
korrupsionit, por edhe për të 
lehtësuar dialogun dhe debatin, që 
do të çojnë drejt zgjidhjes reale.” 

“Mirënjohje për Institutin GAP 
për angazhimin në luftën 
kundër korrupsionit në Kosovë”

— Collen Hyland,
Zëvendësambasadore e

SHBA në Kosovë, 2017.

— Mark Hallerberg,
profesor në Hertia
School of Governance.

— Krystyna Marty-Lang,
Ambasadore e Zvicrës në Kosovë dhe

Andrew Russell,
përfaqësues i UNDP për Kosovë, 2016.

Të tjerët për
Institutin GAP



“Instituti GAP: think-tank 
organizata lider në politikat 
publike në Kosovë”    

“Një raport kredibil i Institutit për 
Studime të Avancuara GAP, i 
publikuar në maj 2008, shpërfaq 
parregullsitë që kanë karakterizuar 
arsimin e lartë privat në Kosovë.” 

“Instituti GAP një nga Think 
Tank më me ndikim në Kosovë - 
që promovon zhvillimin 
ekonomik të këtij vendi.”

— Central European Journal of 
Public Policy, Charles University,
Prague, 2010 

— Profesor Steve Brisstow Kryetar i 
Shërbimit Inspektues të

Këshillit Britanik për Arsimin e Lartë, 
janar 2010

— Sekretari John Kerry
gjatë vizitës së tij në Kosovë.
2 Dhjetor 2015







theguardian.com

spiegel.de

Jeta Xharra
17 February 2015

“…the GAP Institute, a Pristina-based economic thinktank, 
disagrees, saying history has told many Kosovans that 
migration can bring signi cant economic bene ts. The 
diaspora numbers in the hundreds of thousands and grows 
each year, with the largest number in Germany and Switzer-
land. They typically send home more than a €500m each 
year – an important driver of the home economy…”

Kosovans risk perils of roads, forests and
criminals in chase for better life in EU

By Walter Mayr
April 24, 2008

"…We must keep our best people in the country, but we lack 
young elites," says director of the Institute for Advance Studies 
(GAP) and plans to establish an academy for future business 
leaders. Kosovo's main export is still scrap metal, but Ahmeti 
mentions what politicians intend to ask for at an upcoming 
international donors' conference -- a subway in the small 
industrial city of Ferizaj, for €36 million ($58 million), and an 
opera house dedicated to the now-deceased former president, 
Ibrahim Rugova, for €25 million ($40 million)…”

The Slow Birth of a Nation
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