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ცდილობს დაამტკიცოს, რომ პოლიტიკური ელიტები უდიდეს როლს თამაშობენ
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მნიშვნელოვანია პოლიტიკურ სადავეებთან ეროვნული თვითშეგნების ელიტის დგომა .
ძირითადი საძიებო სიტყვები: პოლიტიკური ელიტა.ტრანზიცია,ეთნიკურობა .

2

Abstract

Numerous researches in international relations emphasises the importance of political
elites in transition period.The present research tries to prove that political elites play
enormous role in transition processes and the role of national political elites and national
political leaders for this processes is very important.
The thesis studies concept of elites , types and characters ,about reasons and results
which is consequence of elite change.
Methodologically , the thesis applies the qualitative methods of the research,so that
exploring issues are explained by case study of three Baltic states.Particulary ,post soviet
period in Latvia,lithuania and Estonia.
The issues regarding the measures taken by the role of political elites in transition.
The research demonstrates that for successful democratic transition political elites must
be ethnically national oriented.
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