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Према Индексу демократије за 2019. годину, који објављује британски "Економист",
Србија је прошле године назадовала, односно пала за пет места - на 66. позицију. И
даље се налази у категорији "непотпуних демократија".

  

  

Индексом демократије се 167 држава оцењује по 60 показатеља у пет категорија:
изборни процес и плуризам, функнционисање власти, демократска политичка култура и
градјанске слободе.

  

Земље су подељене у четири категорије: "потпуне демократије", "непотпуне
демократије", "хибридни режими" и "ауторитарни режими".

  

Северна Македонија се по најновијем Индексу демократије британског недељника
"Економист", за 2019. годину, поправила за једно место и налази се на 77. месту,
пренели су медији у Скопљу.
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На скали од "0" - ауторитарни режими, до 10 - потпуна демократија, Северна
Македониија је са 5,97 поена остала у групи "хибридни режими", где су државе са
оценама од шест до четири. У истој категорији од балканских земаља су и Црна Гора
која је на 84. месту са 5,65 поена, БиХ која је 102. са 4,86 поена и Албанија која је са 5,89
поена на 79. месту.

  

Једну категорију изнад - "непотпуне демократије" су, како је навела МИА, Хрватска са
6,57 поена на 59. месту што је побољшање од једног места, Србија са 6,41 поен је на 66.
месту и назадовала је чак пет позиција, док Словенија остаје на 36. позицији са 7,5
поена.

  

Бугарска је са 7,03 поена на 47. месту Индекса демократије за 2019, годину, а у
категорији "непотпуне демократије" је и Грчка која је остала на 39. месту.

  

На врху листе, као најбоља у оцењивању, и даље је Норвешка са 9,87 индексних поена, а
на дну је, као најгора, Северна Кореја са 1,08 поена.

  

(Бета)
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