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Demokracja na świecie 
w perspektywie porównawczej

Falowanie demokracji

Artykuł ten jest próbą odpowiedzi na pytanie o stan 
demokracji na świecie w perspektywie porównawczej, 
zarówno czasowej, jak i przestrzennej. Traktuję tu de-
mokrację procesualnie, jako zjawisko dynamiczne, 
nieustannie ulegające zmianie, ewoluujące. Zmiany 
w kierunku pogłębienia czy poszerzenia demokracji 
za Samuelem Huntingtonem [Huntington] i Charle-
sem Tillym [Tilly] nazywam demokratyzacją, zmiany 
zachodzące w przeciwnym kierunku określam za Til-
lym de-demokratyzacją. Oba te pojęcia odnoszą się 
do niezwykle trudnego do zdefiniowania fenomenu 
demokracji1. Samo odwoływanie się do etymologii 
(demos i kratos) oczywiście nie wystarcza. Pojawiają 
się bowiem natychmiast trzy pytania, na które w hi-
storii udzielano bardzo różnych odpowiedzi: czym jest 
„władza”, czym jest „lud” i na czym miałaby polegać 
„władza ludu”? Literatura dotycząca teorii demo-
kracji jest niezwykle bogata. Pojawia się także wiele 
prób stworzenia typologii różnych rodzajów demo-
kracji. Jedną z ostatnich jest czternaście podstawo-
wych „modeli demokracji”2 brytyjskiego politologa 
Davida Helda [Held]. 

1 Np. dla Tilly’ego „demokratyzacja oznacza ruch netto 
w stronę szerszej, bardziej równej, lepiej chronionej i silniej 
wzajemnie zobowiązującej konsultacji, natomiast de-de-
mokratyzacja oznacza ruch netto w stronę węższej, bar-
dziej nierównej, gorzej chronionej i słabiej wzajemnie wią-
żącej konsultacji” [78].

2 Są to: demokracja klasyczna, republikanizm protekcyjny 
i republikanizm rozwojowy, demokracja liberalna protekcyj-
na i demokracja liberalna rozwojowa, demokracja bezpo-
średnia, demokracja elit konkurencyjnych, pluralizm kla-
syczny i neopluralizm, demokracja prawna i demokracja 
uczestnicząca, demokracja deliberatywna, demokratyczna 
autonomia oraz będąca na razie jedynie ideą czy projektem 
demokracja kosmopolityczna. Dodać należy, że żadna 
z nich nie jest tzw. demokracją nieliberalną w znaczeniu, 
jakie nadaje temu terminowi Zakaria.

Huntington wprowadził do refleksji nad ewolu-
cją demokracji pojęcie „fali demokratyzacji”. Mianem 
tym określa „grupę przemian z niedemokratycznych 
do demokratycznych systemów politycznych, które 
nastąpiły w określonym czasie i które były zdecydo-
wanie liczniejsze od następujących w tym samym cza-
sie przemian w przeciwnym kierunku” [24], a także 
częściowe liberalizacje i demokratyzacje systemów 
niedemokratycznych. Amerykański politolog uznał, 
że w czasach nowożytnych mieliśmy do czynienia 
z trzema falami demokratyzacji i dwiema falami 
„odwrotu” od demokratyzacji. Po „długiej pierwszej 
fali demokratyzacji” (1828–1926) będącej pokłosiem 
rewolucji francuskiej i amerykańskiej „pierwszą falę 
odwrotu od demokratyzacji” (1922–1942) otworzył 
marsz Mussoliniego na Rzym. „Drugą krótką falę 
demokratyzacji” (1943–1962) rozpoczęła okupacja 
państw Osi przez zachodnich aliantów, a zakończyły 
autorytarne zamachy stanu w Ameryce Łacińskiej. 
Punktem zwrotnym był według Huntingtona woj-
skowy zamach w Peru w 1962 roku. Jednak „drugą 
krótką falę odwrotu od demokratyzacji” (1958–1975) 
zapoczątkowało już wprowadzenie stanu wyjątkowe-
go w Pakistanie. Trzecia fala demokratyzacji, którą 
analizował autor, zainicjowała rewolucja goździków 
w Portugalii obalająca dyktaturę Salazara. Jej klu-
czowym etapem był upadek komunizmu w Europie 
Środkowej i Wschodniej w latach 1989–1991. Hun-
tington przewidywał jednakże pojawienie się trzeciej 
fali odwrotu od demokracji. Jej zapowiedź widział 
w powrocie dwóch państw „trzeciej fali demokraty-
zacji” do rządów autorytarnych: Nigerii w 1984 roku 
i Sudanu w 1989 roku. Autor zakończył swoją analizę 
w roku 1991 i w związku z tym nie zamknął trzeciej 
fali demokratyzacji żadną datą.

Przyczyny powstania zarówno kolejnych fal de-
mokratyzacji, jak i de-demokratyzacji były analizowa-
ne nie tylko przez Huntingtona i Tilly’ego, ale także 
przez wielu innych badaczy. Nie miejsce tu jednak 
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na omówienie choćby tylko kilku z najważniejszych 
koncepcji wyjaśniających. Chcę natomiast pokazać, 
na jakim etapie jest świat obecnie, czy mamy do czy-
nienia z kolejną falą demokratyzacji lub, co bardziej 
prawdopodobne, raczej de-demokratyzacji. Nie będę 
się jednak odwoływał do tez publicystycznych czy 
analiz poszczególnych przypadków, takich chociaż-
by jak fenomeny Berlusconiego, Orbana, Erdogana, 
Kaczyńskiego czy Trumpa, lecz do danych z prowa-
dzonych przez rozmaite instytucje globalnych moni-
toringów stanu demokracji na podstawie tworzonych 
przez nie „indeksów demokracji”. 

Raporty o stanie demokracji na świecie

Od kilkudziesięciu lat przeprowadzane są rozma-
ite porównawcze badania nad stanem demokracji 
na świecie. Stało się to możliwe dzięki opracowaniu 
takich metodologii, które pozwoliły na relatywnie 
neutralne politycznie porównywanie między sobą po-
szczególnych państw świata należących do różnych 
cywilizacji, systemów politycznych, gospodarek. Ze 
względu na potrzebę wiarygodności instytucjami, któ-
re realizują te projekty, są niezależne organizacje non 
profit udostępniające wyniki swoich analiz za darmo. 

Metodologia takich badań opiera się na próbach 
zdefiniowania demokracji (lub pokrewnych jej pojęć, 
takich jak na przykład „państwo wolne” czy „rządy 
prawa”) poprzez określenie jej teoretycznych atrybu-
tów (np. respektowanie praw człowieka czy podział 
władzy). Wymiary te są następnie operacjonalizowa-
ne poprzez konstruowanie indeksów (wskaźników), 
które odpowiadają tymże wymiarom. Takich wskaź-
ników z reguły w każdym z tych projektów jest kilka-
dziesiąt3. Każdemu wskaźnikowi przypisuje się odpo-
wiednią wartość na skali. Następnie międzynarodowe 
zespoły ekspertów dokonują za pomocą odpowied-
nich kwestionariuszy oceny poszczególnych (przede 
wszystkim własnych) krajów z punktu widzenia speł-
niania lub niespełniania wybranych kryteriów uzna-
wania danego państwa za demokratyczne, wolne czy 
praworządne. Czasami opinia ekspertów jest uzupeł-
niana sondażami szerokiej opinii publicznej. Łączna 
liczba zgromadzonych punktów dla poszczególnych 
wskaźników tworzy ostateczny wynik (score) dane-
go kraju. Ten wynik decyduje o miejscu danego kraju 
w rankingu (rank) na skali (najczęściej 0,0–1,0 albo 
1–10 lub 1–100) autorytaryzm–demokracja. Skala ta 
jest z kolei podzielona na trzy (lub więcej) typy (ka-
tegorie) ustrojów: państwa autorytarne, hybrydowe, 
demokratyczne. Słowa kluczowe takich monitoringów 
stanu światowej demokracji to w logicznej kolejności: 
od początkowych atrybutów (zasad, wymiarów) de-
mokracji, poprzez indeksy (wskaźniki, czynniki) de-

3 Ze względu na ograniczone ramy tego artykułu przedsta-
wiam je tu tylko na przykładzie indeksów demokracji 
pierwszej z omawianych organizacji.

mokracji, wyniki (scores) zagregowane wskaźników 
demokracji, rangi państw na skali demokracji, aż do 
finalnych typów ustrojów. Każdy z tych raportów skła-
da się z części ilościowej (ranking krajów oraz mapa, 
często interaktywna, analizy statystyczne itp.), jako-
ściowej (diagnoza kluczowych problemów globalnej 
demokracji w badanym okresie) oraz części metodolo-
gicznej (opis procedury badawczej), a niektóre zawiera-
ją dodatkowo rekomendacje (co i jak należy zmienić). 
Niektóre organizacje udostępniają także surowe dane 
z ostatnich kilkunastu lub nawet kilkudziesięciu lat dla 
każdego z badanych krajów w formatach umożliwiają-
cych osobom zainteresowanym samodzielne analizy. 
Dodać należy, że wszystkie raporty zawierają w swo-
ich nazwach rok publikacji raportu, ale wyniki w nich 
prezentowane dotyczą roku poprzedniego. Oznacza to, 
że opublikowane w 2020 roku raporty pokazują stan 
demokracji z roku 2019, a raporty z roku 2019 stan de-
mokracji z roku 2018 i tak dalej. Lektura tych raportów 
jest zajęciem fascynującym, ale niemożliwym w peł-
ni do wykonania. Większość z nich zawiera bowiem 
szczegółowe analizy każdego badanego wymiaru dla 
każdego z objętych monitoringiem krajów, i to jeszcze 
często na przestrzeni ostatnich kilkunastu, a czasami 
nawet kilkudziesięciu lat.

Raporty „Freedom in the World”  
Freedom House

Pierwszy historycznie i do dziś najbardziej znaczący 
projekt monitorowania stanu demokracji jest dziełem 
powstałej między innymi z inicjatywy Eleonory Roo-
sevelt w 1941 roku w USA fundacji Freedom House 
(FH). Począwszy od 1973 roku, publikuje ona corocz-
nie w lutym raporty „Freedom in the World”4. Każdy 
oznaczony jest nowym rocznikiem, ale przedstawia 
stan z roku wcześniejszego, monitoring jest bowiem 
prowadzony od pierwszego do ostatniego dnia każ-
dego roku. Przyjęta przez FH koncepcja demokracji 
zakłada, że dwa kluczowe atrybuty demokracji to 
a) prawa polityczne oraz b) swobody obywatelskie. 
Podstawą raportów jest 25 wskaźników, przy czym 
10 z nich to wskaźniki praw politycznych, 15 zaś to 
wskaźniki swobód obywatelskich. Poszczególne z 25 
wskaźników mają różną wagę. Za prawa polityczne 
państwo może otrzymać maksymalnie 40 punktów 
(political rights score), a za wolności obywatelskie 60 
punktów (civil liberties score), łącznie 100 punktów 
(aggregate freedom score). Ta dość prosta procedura 
ulega następnie skomplikowaniu. Z jakichś wzglę-
dów bowiem punkty te są redukowane do mniejszych 
wartości i przeliczane według przyjętego przez ten 

4 Od 1998 r. począwszy, raporty są bezpłatnie dostępne na 
stronie www.freedomhouse.org. Ponadto ukazują się tam 
coroczne raporty wolności mediów, od czasu do czasu ra-
porty poświęcone wolności sieci i raporty poświęcone wy-
branym zjawiskom.

http://www.freedomhouse.org
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ośrodek schematu „w drugą stronę” (czyli o ile do tej 
pory „im więcej, tym lepiej”, podobnie jak w innych 
rankingach, to teraz następuje „odwrócenie”) na ko-
lejny zagregowany wskaźnik, tak zwanych freedom 
rating. Ten ostatni wskaźnik decyduje o uznaniu dane-
go kraju za free (wartość 1,0–2,5), partly free (3,0–5,0) 
lub not free (5,5–7,0). Zobaczmy to na dwóch skrajnych 
przypadkach. Norwegia i Szwecja, liderzy rankingu, 
które zarówno w roku 2018, jak i w 2019 uzyskały po 
100 punktów, mają freedom rating równy 1, co oczywi-
ście kwalifikuje je do typu krajów „wolnych”. Z kolei 
Syria, która na pierwotnej skali demokracji (0–100) 
otrzymała 0 punktów, po tej operacji ma 7 punktów 
w skali freedom rating (skali 1–7), czyli otwiera listę 
krajów „niewolnych”. Dodać wypada, że Syria, obok 
Chin, Krymu, Wschodniego Donbasu, Tybetu i Sahary 
Zachodniej, należy do nielicznych państw lub teryto-
riów, które otrzymały także jako jedyne w rankingu 
FH „punkty ujemne” przyznawane za czystki etnicz-
ne wobec społeczności mniejszościowych.

Struktura Freedom in the World Index wyglą-
da następująco: 

Prawa polityczne
A. Proces wyborczy (0–12 punktów): A1. Czy pre-

mier lub jego odpowiednik został wybrany w wolnych 
i uczciwych wyborach? A2. Czy obecne ciało ustawo-
dawcze zostało wybrane w wolnych i uczciwych wy-
borach? A3. Czy prawo wyborcze i reguły są uczciwe 
i czy są realizowane przez odpowiedni organ zarzą-
dzający wyborami? 

B. Pluralizm polityczny i uczestnictwo (0–16 
punktów): B1. Czy obywatele mają prawo do orga-
nizowania się w konkurujące ze sobą partie zgodnie 
z własnym wyborem i czy system nie dyskryminuje 
żadnych ugrupowań? B2. Czy opozycja może fak-
tycznie zwiększyć swoje wpływy lub zdobyć wła-
dzę w wyniku wyborów? B3. Czy polityczne decyzje 
obywateli są wolne od wpływów grup militarnych, 
obcych rządów, religijnych hierarchów, ekonomicz-
nych oligarchów lub innych potężnych grup niema-
jących demokratycznego mandatu? B4. Czy wszel-
kie segmenty populacji (włączając w to mniejszości 
etniczne, religijne, gender, LGBT i inne) mają pełnię 
politycznych praw i możliwości wyborczych?

C. Funkcjonowanie rządu (0–12 punktów): C1. Czy 
wybrana w wolnych wyborach głowa państwa i organ 
ustawodawczy określają politykę rządu? C2. Czy zabez-
pieczenia przed korupcją są silne i efektywne? C3. Czy 
rząd działa otwarcie i transparentnie? 

ADD. Pytanie dodatkowe, jedyne, w którym moż-
na uzyskać ujemną punktację (-4–0). Czy rząd zmie-
nia skład etniczny danego terytorium i niszczy jakąś 
kulturę lub narusza równowagę, żeby faworyzować 
jakąś grupę?

Swobody obywatelskie
D. Wolność ekspresji i wierzeń (0–16 punktów): 

D1. Czy istnieją wolne i niezależne media? D2. Czy 

jednostki mają swobodę prywatnego i publicznego 
praktykowania i wyrażania swojej wiary religijnej 
lub niewiary? D3. Czy istnieje wolność akademicka 
oraz czy system edukacyjny jest wolny od szerokiej 
politycznej indoktrynacji? D4. Czy jednostki mogą 
swobodnie wyrażać swoją opinię o delikatnych spra-
wach politycznych bez obawy inwigilacji lub zemsty? 

E. Prawa do stowarzyszania się i organizowania 
(0–12 punktów): E1. Czy panuje wolność gromadzenia 
się? E2. Czy organizacje pozarządowe, zwłaszcza te, 
które zajmują się prawami człowieka i kontrolą władzy, 
posiadają swobodę działania? E3. Czy istnieją wol-
ne związki zawodowe i inne organizacje zawodowe? 

F. Rządy prawa (0–16 punktów): F1. Czy istnie-
je niezależne sądownictwo? F2. Czy rzetelne procesy 
przeważają w sprawach cywilnych i kryminalnych? 
F3. Czy istnieje ochrona przed bezprawnym użyciem 
siły, przed wojną i rebelią? F4.Czy prawo, polityki 
i praktyki gwarantują równe traktowanie różnych 
segmentów populacji? 

G. Osobista autonomia i prawa jednostki (0–16 
punktów). G1. Czy jednostki cieszą się swobodą prze-
mieszczania, włączając w to możliwość zmiany miej-
sca zamieszkania, pracy lub edukacji? G2. Czy jed-
nostki mogą posiadać prywatną własność i założyć 
własną firmę bez przeszkód ze strony państwa lub 
innych aktorów? G3. Czy jednostki cieszą się osobi-
stymi swobodami społecznymi, włączając w to prawo 
do wyboru partnera i decyzji o rozmiarach rodziny, 
wolnej od przemocy domowej i kontroli? G4. Czy jed-
nostki cieszą się równością możliwości i wolnością 
od ekonomicznej eksploatacji?

Każdemu z wyżej opisanych 25 wskaźników towa-
rzyszy jeszcze kilka pytań pomocniczych, które uła-
twiają wybór odpowiedzi na główne pytanie każde-
go ze wskaźników. 

Ostatni z opublikowanych raportów (2020 z da-
nymi za rok 2019) objął niemal cały świat. Raport 
uwzględnia bowiem wyniki aż dla 210 państw oraz 
terytoriów zależnych (np. Abchazja, Hongkong, in-
dyjski Kaszmir, Górski Karabach, Tybet, Zachodni 
Brzeg czy Sahara Zachodnia). Mapa demokracji po-
krywa się w znacznej mierze z podziałem na konty-
nenty. Państwa Europy, Ameryki Północnej i Połu-
dniowej oraz Australia są na ogół „wolne”, państwa 
Azji na ogół „niewolne”, państwa Ameryki Łaciń-
skiej „częściowo wolne”. Najbardziej zróżnicowana 
jest Afryka. Państwa Afryki Północnej i Środkowej 
na ogół są „niewolne”, państwa Afryki Południowej 
„wolne”, a państwa Afryki Wschodniej i Zachodniej 
„częściowo wolne”. 

Autorzy raportu alarmują, że „demokracja jest 
w odwrocie” już czternasty rok z rzędu, choć wciąż 
demokratyczne „uzyski” z końca XX wieku są więk-
sze niż obecne „straty”. Ich zdaniem jednak fala 
demokratyzacji się zwija (rollsback). O ile w okre-
sie 1988–2005 liczba krajów „niewolnych” (wg opi-
sanych tu kryteriów) spadła z 37% do 23%, a liczba 
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krajów „wolnych” wzrosła z 36% do 46%, to obecnie 
mamy do czynienia z trendem odwrotnym. Od 2005 
roku udział krajów „niewolnych” wzrósł ponownie 
do 25%, a krajów „wolnych” zmalał do 44%. Jedno-
cześnie w krajach zaliczanych do kategorii „wolnych” 
można zaobserwować ograniczanie demokratycznych 
mechanizmów. W porównaniu do 2018 roku stan de-
mokracji pogorszył się w 64, a jedynie w 37 krajach 
się poprawił. Pogorszenie sytuacji następuje szcze-
gólnie wyraźnie na obu krańcach rankingu, zarówno 
wśród krajów „wolnych”, jak i „niewolnych”, w kra-
jach „hybrydowych” sytuacja zmieniała się rzadziej.
Szczególny niepokój autorów budzi pogorszenie się 
w 2019 roku sytuacji w największej demokracji na 
świecie, w Indiach, głównie z powodu drastycznych 
kroków w Kaszmirze. W dłuższej perspektywie, de-
kady, najbardziej (o powyżej 20 punktów) spadł in-
deks demokracji w Burundi, Turcji, Mali, Republice 
Południowej Afryki, Wenezueli, Nikaragui, Bahra-
inie i na Węgrzech.

Jak na tym tle wygląda stan demokracji w trzech 
krajach liberalnej demokracji, w których od co naj-
mniej kilku lat rządzą populiści? Polska, która jeszcze 
w 2015 roku miała w „rankingu wolności” 93 punkty 
(na 100), w 2019 zdobyła ich jedynie 84. Stany Zjed-
noczone straciły w tym czasie 4 punkty (z 90 spadły-
do 86). Oba kraje nadal zostają przypisane do typu 
krajów „wolnych”. Tymczasem Węgry, które w 2015 
roku miały 79 punktów, w 2019 zdobyły ich tylko 70, 

tym samym drugi rok z rzędu znalazły się w typie 
państw jedynie „częściowo wolnych”.

Raporty „The Global State of Democracy” 
The International IDEA

The International Institute for Democracy and Elec-
toral Assistance IDEA z siedzibą w Sztokholmie jest 
organizacją międzyrządową 34 państw ze wszyst-
kich kontynentów powstałą w 1996 roku. Autorzy 
raportów za rdzeń demokracji uznają dwa atrybuty: 
a) kontrolę sprawowaną przez lud (popular control) 
oraz b) polityczną równość (political equality). Bada-
nie opiera się na wykorzystaniu aż 97 wskaźników 
demokracji, zgrupowanych w 5 grupach: 1. reprezen-
tatywny rząd, 2. prawa podstawowe, 3. możliwości 
kontrolowania rządu, 4. bezstronna administracja 
oraz 5. uczestniczące zaangażowanie. Ważną różni-
cą między koncepcją demokracji zespołu IDEA w po-
równaniu z zespołem FH jest uwzględnienie wśród 
praw podstawowych nie tylko praw obywatelskich, 
ale także praw socjalnych. Baza danych jest oparta na 
badaniach przeprowadzanych w 158 krajach (wyłączo-
no terytoria zależne i państwa poniżej 1 mln miesz-
kańców). Nosi ona nazwę V-Dem, co jest skrótem 
od Varieties of Democracy [“V-Dem”] i wskazuje na 
wrażliwość autorów na eurocentryzm i świadomość 
istnienia wielości form demokracji (raport IDEA 

Państwa wolne, częściowo wolne i niewolne w roku 2019 według Freedom House. Źródło: 
[Freedom in the World 2020 16-17]
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Source: International IDEA, The Global State of Democracy Indices (2019), <http://www.idea.int/gsod-indices>. 

wśród 97 państw, które uznaje za demokratyczne, 
dostrzega aż 23 różne formy demokracji). Podstawą 
analiz są ankiety eksperckie, istniejące raporty (np. 
ONZ, UNICEF, FAO) i zastane dane statystyczne (np. 
odsetek kobiet w parlamencie, śmiertelność niemow-
ląt). IDEA w swoich analizach „Global Democracy” 
wyróżnia trzy typy ustrojowe: demokracje, państwa 
hybrydowe oraz nie-demokracje. Mapa państw de-
mokratycznych według raportu z 2019 roku pokrywa 
się w zasadzie z mapą FH 2019, za to znacznie więcej 
państw, które FH klasyfikuje jako „niewolne”, we-
dług IDEA należy jedynie do państw hybrydowych (w 
tym m.in. Rosja). Odmienne definiowanie demokracji 
pozwala projektowi IDEA na bardziej optymistyczne 
wnioski. Porównując dane z lat 1975–2018, autorzy 
stwierdzają, że o ile na początku tego okresu odse-
tek państw demokratycznych wynosił zaledwie 26%, 
o tyle obecnie wynosi on 62% i obejmuje 57% świa-
towej populacji (podczas gdy w 1975 zaledwie 36%), 
a udział państw niedemokratycznych zmniejszył się 
od 1975 roku z 68% do 20%. W konkluzji stwierdzają, 
że nigdy przedtem świat nie był tak demokratyczny. 
Większość demokratycznych państw na świecie to 
obecnie nowe demokracje, powstałe w trzeciej fali 
demokratyzacji. Przyznają też, że jedynie 22% z nich 
spełnia wszystkie kryteria, a większość z tych państw 
znajduje się w Zachodniej i Północnej Europie. Jed-
nocześnie autorzy IDEA dostrzegają wybiórczą eroz-
ję demokracji w połowie państw należących do typu 

państw demokratycznych. Zauważają także, że dzie-
sięć państw demokratycznych doświadcza odstępstw 
(backsliding) od demokracji, czyli ograniczania swo-
bód obywatelskich oraz mechanizmów kontroli wła-
dzy. Najpoważniejsze przypadki to Węgry, Polska, 
Rumunia, Serbia i Turcja. Jednak da się to dostrzec 
także w krajach takich jak Indie, Filipiny i Ukraina. 
Te odstępstwa są tak silne w Nikaragui (2016) i Pa-
kistanie (2018), że spowodowały, iż kraje te cofnęły 
się do kategorii hybrydowych („częściowe załama-
nie demokracji”) [“The Global State of Democracy” 
19]. Jedynym krajem, który w objętym analizą okre-
sie przeobraził się z kraju demokratycznego w nie-
demokratyczny, jest Wenezuela. 

Raporty „Global Reports. Conflict, Gov-
ernance and State Fragility” Center for 
Systemic Peace

Raporty publikuje nieregularnie co kilka lat po-
wstała w 1997 roku amerykańska organizacja non 
profit Center for Systemic Peace (CSP). Ten wielki 
i niesłychanie złożony projekt monitorowania „kru-
chości” (fragility) państw świata analizuje cztery 
wymiary tejże „kruchości”: bezpieczeństwo, wy-
miar polityczny, wymiar ekonomiczny i wymiar 
społeczny. Zgodnie z raportem w latach 1995–2016 
„kruchość” państw na świecie uległa zmniejszeniu 

Państwa demokratyczne, hybrydowe i niedemokratyczne w roku 2018 według International IDEA. 
Źródło: [The Global State of Democracy. Addressing the Ills, Reviving the Promise, 2019 Report 3] 
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we wszystkich wspomnianych wyżej wymiarach. 
Są jednak takie państwa, w których wskaźnik „kru-
chości” podniósł się drastycznie (Republika Środ-
kowej Afryki, Bahrajn, Jemen, Libia, Syria, Sudan 
Południowy i Ukraina). Największy spadek wskaź-
nika „kruchości”, czyli poprawę funkcjonowania 
państwa, odnotowano z kolei w Gwatemali, Liberii, 
Bhutanie, Bośni i Sierra Leone.

Częścią tego przedsięwzięcia jest projekt POLI-
TY (edycje I–IV), w którym monitorowane są ustroje 
państw o populacji powyżej 0,5 miliona mieszkań-
ców. Ostatni, z 2017 roku, objął 162 państwa. Pod-
stawą badania jest wyjątkowo skomplikowany wie-
lostopniowy system kodowania danych zastanych 
i ich statystycznej analizy. Kluczowe z nich to zło-
żone indeksy „zinstytucjonalizowanej demokracji” 
i jej przeciwieństwa, „zinstytucjonalizowanej au-
tokracji”, skonstruowane na podstawie złożonych 
atrybutów: a) „rywalizacja w rekrutacji do władzy 
wykonawczej”, b) „otwartość rekrutacji do władzy 
wykonawczej”, c) „ograniczenia władzy najwyż-
szej” oraz d) „rywalizacja w partycypacji politycz-
nej”. Ponadto w przypadku „zinstytucjonalizowa-
nej autokracji” w grę wchodzi jeszcze piąty atrybut: 
e) „regulacja partycypacji”. Zagregowany wynik na 
skali „autokracja–demokracja” osiągać może wartość 
od -10 do +10. Poszczególne państwa są następnie 
przypisywane do jednego z 5 typów ustrojowych, 
od pełnych demokracji (+10), poprzez demokracje 
(6–9), anokracje otwarte (1–5), anokracje zamknię-
te (-5–0) i pełne autokracje (-10 – -6). Przez anokra-
cję autorzy rozumieją ustrój pośredni, hybrydowy. 
Z analiz wyłączają państwa upadłe i okupowane. Do 
w pełni „zinstytucjonalizowanych autokracji” (-10) 
zaliczają w raporcie z 2017 roku tylko cztery kraje 
(Arabię Saudyjską, Bahrajn, Katar i Koreę Północną), 
w których rządzący nie dzielą jakiejkolwiek władzy 
z żadnym ciałem wybieralnym. Dużo więcej krajów 
sytuuje się po drugiej stronie tego kontinuum (+10). 
Do tej kategorii zalicza się większość państw euro-
pejskich z wyjątkiem państw bałkańskich, Bułgarii 
i Rumunii, Łotwy i Estonii, a także Austrii, Belgii 
i Francji, oraz Kanadę i Australię, Chile i Urugwaj, 
Japonię i Mongolię. 

Zgodnie z analizą CSP liczba państw demokra-
tycznych od zakończenia drugiej wojny światowej 
nieustająco rośnie. Maleje za to od połowy lat 70. 
liczba państw autokratycznych, częściowo dzięki wi-
docznemu w drugiej połowie lat 80. ubiegłego wieku 
przyrostowi państw hybrydowych ustrojowo, nazy-
wanych tu anokracjami.

Raporty „Transformation Index”  
Bertelsmann Stiftung

Począwszy od roku 2006, przygotowuje je co dwa lata 
Fundacja Bertelsmanna. Monitoruje ona jedynie 126 
krajów, od Afganistanu do Zimbabwe, które zalicza do 

kategorii przechodzących transformację, wyłącza za-
tem z analizy kraje zachodnie z ustabilizowaną demo-
kracją i wolnym rynkiem. Podstawą raportów są trzy 
kategorie: transformacja polityczna (5 atrybutów, 18 
kwestii), transformacja ekonomiczna (7 atrybutów, 14 
kwestii), które łącznie składają się na „Status Index”, 
oraz „Governance Index” (5 atrybutów określających 
jakość zarządzania). Ranking dotyczy każdego z tych 
wymiarów odrębnie. Podstawą raportu jest sondaż 
ekspercki, poddany ilościowej i jakościowej analizie 
zarówno przez lokalnych, jak i zewnętrznych dla da-
nego kraju badaczy. 

Indeks transformacji politycznej „Democra-
cy Status” składa się z 5 atrybutów: a) stan państwa 
(stateness), b) polityczna partycypacja, c) rządy pra-
wa, d) stabilność demokratycznych instytucji oraz e) 
polityczna i społeczna integracja. Zależnie od liczby 
spełnionych kryteriów (otrzymanych punktów) kraje 
są zaszeregowywane do jednego z 5 typów: „demo-
kracji w konsolidacji” „demokracji wadliwych”, „de-
mokracji bardzo wadliwych”, „umiarkowanych auto-
kracji” lub „twardych autokracji”. W latach 2006–2018 
zmalała liczba państw przechodzących transformację 
uznanych za demokrację skonsolidowaną (z 20 do 19) 
oraz za umiarkowane autokracje (z 19 do 18), wzrosła 
zaś liczba państw uznanych za demokracje wadliwe 
(z 41 do 42), bardzo wadliwe (z 5 do 10) oraz za twarde 
autokracje (z 34 do 40). Całkowity łączny indeks de-
mokracji dla badanych krajów w okresie 2006–2018 
obniżył się z 5,69 do 5,44 punktów. 

Polska według raportu z 2018 roku (dane za 2017) 
znalazła się wśród krajów „transformacyjnych” na 8. 
miejscu w rankingu transformacji ekonomicznej, na 
10. miejscu w rankingu transformacji politycznej (de-
mokracji) i na 18. w rankingu zarządzania. Liderami 
transformacji były Estonia, Czechy, Urugwaj i Tajwan. 

Raporty „Democracy Index”  
The Economist Intelligence Unit

Raporty „Democracy Index” opracowywane są przez 
The Economist Intelligence Unit (EIU) związanym 
z tygodnikiem „The Economist” założonym w 1946 
roku i ukazują się od 2006 roku. Raport z 2019 roku 
pokazuje stan demokracji w 165 krajach oraz w 2 te-
rytoriach zależnych, z wyłączeniem „mikropaństw”. 
Autorzy uznają dwa atrybuty demokracji badane 
przez Freedom House (wolność polityczną oraz 
swobody obywatelskie) za niewystarczające. W ich 
miejsce proponują 5 atrybutów: a) proces wyborczy 
i pluralizm, b) funkcjonowanie rządu, c) partycy-
pacja polityczna, d) kultura polityczna oraz e) swo-
body obywatelskie. Te atrybuty „operacjonalizują” 
przez wybór 60 wskaźników demokracji. Analitycy 
EIU korzystają z danych zastanych, w tym sondaży 
(m.in. World Values Survey, Eurobarometer), danych 
o frekwencji wyborczej oraz z analiz aktów praw-
nych i wykonawczych. 
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Zależnie od liczby otrzymanych punktów (1–10) 
każdy kraj zostaje przypisany do jednego z czterech 
typów ustrojowych: „pełnych demokracji” (od 8 do 10 
pkt., 22 kraje w 2019), „wadliwych demokracji” (od 6 
do 8 pkt., 54 kraje), „ustrojów hybrydowych”(od 4 do 
6 pkt., 37 krajów) lub „ustrojów autorytarnych” (po-
niżej 4 pkt., 54 kraje). Autorzy raportu zauważają, że 
po okresie stabilizacji demokracji w początkach XXI 
wieku od połowy obecnej dekady występuje zjawisko, 
które określają mianem „recesji demokracji”. Globalny 
wynik demokracji w 2019 roku spadł w porównaniu 
z 2018 rokiem z 5,48 do 5,44 i jest najgorszy od po-
czątku pomiarów. Badacze mają przy tym na myśli nie 
tylko regres, jeśli chodzi o wolność mediów czy swo-
body obywatelskie, ale także rosnącą przepaść mię-
dzy elitami i partiami a wyborcami oraz oddawanie 
władzy organom niepochodzącym z wyboru, takim 
jak ciała eksperckie czy organizacje międzynarodowe. 
W latach 2012–2019 jedynym wynikiem, który w skali 
globalnej się poprawił, jest polityczna partycypacja. 
Największy spadek odnotowano w przypadku swo-
bód obywatelskich. Najwyższy wskaźnik demokracji 
(powyżej 9 pkt.) osiągnęły kraje skandynawskie, Ka-
nada, Nowa Zelandia, Australia, Irlandia, Szwajcaria 
i Holandia. Polska znalazła się wśród „demokracji 
wadliwych”, na 57. miejscu (tuż za Węgrami). Ostat-
nie miejsca, z wynikiem poniżej 1,5 punktu, zajęły 
Korea Północna, Demokratyczna Republika Konga, 
Republika Środkowej Afryki oraz Syria. 

Od 2006 roku Democracy Index spadł w skali glo-
balnej z 5,52 do 5,42. Poszczególne regiony straciły tro-
chę punktów, ale nadal mieszczą się w swoich typach 
ustrojowych. Indeks demokracji obniżył się w Ame-
ryce Północnej z 8,64 do 8,59, w Europie Zachodniej 

z 8,60 do 8,35, w Ameryce Łacińskiej z 6,37 do 6,13, 
w Europie Wschodniej z 5,76 do 5,42 (w Polsce z 7,30 
do 6,62). Indeks ten nie uległ zmianie dla Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej (3,53), a w dwóch regio-
nach nawet się podniósł: w Afryce Subsaharyjskiej 
z 4,24 do 4,26, a w Azji i Austrazji z 5,44 do 5,67. 

Raporty „Rule of Law Index”  
World Justice Project

Przygotowuje je niezależna organizacja non profit 
World Justice Project (WJP) założona w 2006 roku 
z siedzibami w Waszyngtonie, Seattle, Singapurze 
i Mexico City. Podstawą monitoringu rządów prawa 
na świecie uczyniła ona sondaże opinii publicznej 
(reprezentatywne dla całych państw albo przeprowa-
dzane tylko w wybranych regionach/miastach) oraz 
sondaże eksperckie (NGO, akademicy, organizacje 
prawników itd.). Raport 2020 opiera się na przepro-
wadzonych w 2019 roku sondażach na próbie ponad 
130 tysięcy gospodarstw domowych i na sondażu oko-
ło 4 tysięcy ekspertów z całego świata. Założeniem 
projektu jest uznanie, że praworządność opiera się na 
czterech uniwersalnych zasadach: odpowiedzialności 
(accountability) rządu i „prywatnych aktorów” wobec 
prawa, sprawiedliwym prawie (just law), otwartości 
rządu (open government) oraz dostępie do bezstron-
nych rozstrzygnięć w sprawach kontrowersyjnych 
(accessible and impartial dispute resolution). Te cztery 
zasady zostają następnie zoperacjonalizowane w od-
powiednie atrybuty, a następnie wskaźniki. 

Monitoring RoLI opiera się na 8 atrybutach. Są 
to: a) ograniczenia władzy rządu, b) brak korupcji, 

Twarde autokracje, umiarkowane autokracje, bardzo wadliwe demokracje i demokracje w konsolidacji w roku 2017 według 
Bertelsmann Stiftung. Źródło: https://www.bti-project.org/en/country-reports/

https://www.bti-project.org/en/country-reports/
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c) otwartość rządu, d) prawa podstawowe, e) ład 
i bezpieczeństwo, f ) egzekwowanie prawa, g) spra-
wiedliwość cywilna, h) sprawiedliwość kryminal-
na. Atrybuty te tworzą 44 wskaźniki. Ponadto ana-
lizują dodatkowy dziewiąty atrybut (i) nieformalna 
sprawiedliwość, który jednak nie jest uwzględniany 
przy tworzeniu rankingu praworządności. RoLI dla 
każdego z badanych krajów (w 2020 było to 128 kra-
jów, od Afganistanu do Zimbabwe) osiąga wartość od 
0 (minimum) do 1,0 (maksimum). W 2020 roku (za 
2019) najwyższy wskaźnik osiągnęły Dania (0,90), 
Norwegia (0,89), Finlandia (0,87), Szwecja (0,86), Ni-
derlandy i Niemcy (po 0,84). USA znalazły się na 21. 
miejscu (0,72), Polska na 29. miejscu (0,66), a Węgry 
na 60 (0,53). Ranking praworządności zamykały We-
nezuela (0,28), Kambodża (0,32) oraz Demokratyczna 
Republika Konga (0,33). Publikowany raport pokazuje 
wynik łączny oraz zagregowane wskaźniki dla poszcze-
gólnych regionów, kategorii ekonomicznych (GDP) 
i krajów, a także szczegółowe dane (wartość każdego 
z 44 subwskaźników) dla każdego kraju z osobna. Co 
ciekawe, autorzy raportu nie dzielą badanych krajów 
na kategorie, lecz pokazują je na kontinuum „zwolen-
ników” (adherence) rządów prawa. Wynik 0,75 punk-
tu i powyżej osiąga zaledwie 16 krajów (od Danii do 
Hongkongu), wynik powyżej 0,50 punktu 56 krajów 
(od Korei Południowej, Czech, Francji i Hiszpanii do 
Białorusi, Indii, Burkina Faso, Tajlandii i Ukrainy), 
wynik powyżej 0,25 punktu wszystkie pozostałe kra-
je, począwszy od kilku państw z punktacją 0,50 (m.in. 
Gambia, Gujana, Serbia), a skończywszy na mającej 
jedynie 0,27 punktu Wenezueli (badanie nie objęło Ko-
rei Północnej). Raport pokazuje zależność pozycji na 
skali rządów prawa od dochodu. Kraje, które mają co 

najmniej 0,50 punktu, dominują jedynie wśród krajów 
o wysokim poziomie dochodów. Poszczególne pań-
stwa w poszczególnych subrankingach zajmują róż-
ne pozycje. O ile w rankingu globalnym (128 krajów) 
Polska zajęła w 2019 roku miejsce 29. (spadek o jedną 
pozycję w porównaniu do 2018), to w rankingu re-
gionalnym (Europa Środkowa i Wschodnia) uzyska-
ła miejsce 19. na 24, a w swojej grupie „dochodowej” 
miejsce 27. na 37. Spośród subrankingów „problemo-
wych” najniższą, bo 51. pozycję (na 128) zajęła Polska 
w wymiarze (atrybucie) „ograniczenia władzy rządu”, 
a najlepsze w wymiarach „ład i porządek” (19.) oraz 
„brak korupcji” (20.). 

Analiza porównawcza lat 2015–2019 pokazuje, że 
trzeci rok z rzędu Rule of Law Index ulega obniżeniu 
w skali zarówno globalnej, jak i regionalnej. Najwięk-
szy spadek tego indeksu odnotowano w przypadku 
takich atrybutów (wymiarów) czynników rządów 
prawa, jakimi są prawa podstawowe oraz ogranicze-
nia (constraints) władzy rządu. Wskaźnik praw pod-
stawowych uległ pogorszeniu aż w 66% badanych 
krajów, poprawił się zaś jedynie w 22%, a wskaźnik 
ograniczeń władzy rządu spadł w 57% państw, nato-
miast podniósł się w 42% państw.

Co widać z lotu ptaka?

Lektura raportów o stanie demokracji, rządów prawa 
i wolności na świecie, przygotowywanych od lat przez 
sześć różnych niezależnych organizacji na podstawie 
analiz co roku przeprowadzanych przez tysiące eks-
pertów oraz sondaży wykonywanych na kilkuset ty-
siącach mieszkańców niemal wszystkich państw na 

Zmiany Indeksu Rządów Prawa na świecie w latach 2015–2019 według World Justice Project.  
Źródło: [Rule of Law Index 2020]
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świecie, umożliwia oderwanie się od lokalnego pol-
skiego, europejskiego czy nawet szeroko rozumianego 
zachodniego kontekstu. Spojrzenie z lotu ptaka. To 
spojrzenie oczywiście nadal „uprzywilejowuje” Za-
chód, bo idee wolności, demokracji, podziału władz, 
rządów prawa najpełniej zostały sformułowane przez 
cywilizację zachodnią, choć nieobce były również in-
nym cywilizacjom, jak o tym świadczą książki auto-
rów dokonujących rewizji dotychczasowej eurocen-
trycznej wizji historii [Goody; Frankopan].

Co zatem z tych analiz wynika?
Po pierwsze, demokracja jest zjawiskiem zło-

żonym, dalekim od jednoznaczności. Tym bardziej, 
gdy analizowana jest porównawczo w skali glo-
balnej, bywa różnie rozumiana i różnie mierzona, 
ale pewne jej cechy, na przykład istnienie wolnych 
wyborów i podstawowych swobód obywatelskich, 
stanowią trzon wszystkich konceptualizacji i opera-
cjonalizacji demokracji. Demokracja, rządy prawa, 
wolność są w tych międzynarodowych badaniach 
rozumiane raczej szeroko. Widać to dobrze na przy-
kładzie miejsca Polski w poszczególnych rankingach 
demokracji. Wszystkie z nich, począwszy od 2015 
roku, odnotowują postępującą de-demokratyzację, 

czyli pogorszenie pozycji naszego kraju, jak to widać 
choćby w raporcie International IDEA 2019. Jednak 
nadal na globalnym tle sytuujemy się na continuum 
demokracji–autokracji wyraźnie bliżej bieguna de-
mokratycznego. 

Mimo wielu krytycznych uwag Polska wciąż jest 
zaliczana do „krajów wolnych” [Freedom in the World 
2020], krajów „demokratycznych” [The Global State 
of Democracy], „pełnych demokracji” [Marshall and 
Elzinga-Marshall], „demokracji w procesie konsoli-
dacji” (dane 2017) [“Global Report Governance BTI 
2018”], „demokracji wadliwych” [“Democracy Index 
2019”] i do krajów „mocniej przywiązanych do rzą-
dów prawa” [Rule of Law Index 2020].

Po drugie, jeszcze nigdy w dziejach ludzkości tyle 
państw nie miało ustrojów demokratycznych. Według 
analiz Center for Systemic Peace liczba państw de-
mokratycznych od zakończenia drugiej wojny świa-
towej nieustannie rośnie, a państw autorytarnych 
od połowy lat 70. systematycznie spada. Z kolei we-
dług danych Freedom House liczba krajów wolnych 
w ostatniej dekadzie XX wieku zwiększyła się z 61 
do 85, krajów częściowo wolnych z 44 do 60, a licz-
ba krajów niewolnych spadła z 62 do 47.

Freedom of Expression in Poland and the rest of the 
world, 1988–2018

Notes: 
bounds of the interval.
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Freedom of Association and Assembly in Poland and 
the rest of the world, 1988–2018

Notes:
bounds of the interval.
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Source:  International IDEA, The Global State of Democracy Indices (2019), 
<http://www.idea.int/gsod-indices>.

 Source: International IDEA, The Global State of Democracy Indices (2019), 
<http://www.idea.int/gsod-indices>.

Wolność słowa oraz wolność zrzeszania i wolność zgromadzania się w Polsce na tle globalnym 1988–2018. 
Źródło: [The Global State of Democracy 255] 
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Po trzecie, mniej jednoznacznie wygląda pro-
blem postępu lub jego braku, gdy chodzi o odsetek 
populacji świata korzystającej z dobrodziejstw de-
mokracji. Z jednej strony, według analiz IDEA, o ile 
w 1975 roku jedynie 36% światowej populacji żyło 
w ustroju demokratycznym, to w 2018 roku żyło tak 
znacznie więcej, bo 57% ludzkości. Z drugiej strony, 
na wynik tych badań znaczny wpływ ma demogra-
fia. Przyrost naturalny jest z reguły wyższy w krajach 
o niskich standardach demokratycznych, co powo-
duje, że odsetek ludności żyjącej w demokracjach nie 
rośnie liniowo. Ponadto, jak pokazuje przykład Indii, 
największej demokracji świata, zarówno spadek tak 
wielkiego państwa z kategorii państw wolnych do ka-
tegorii państw częściowo wolnych w 1992 roku, jak 
i powrót do kategorii państw wolnych w 1999 roku 
(FH 2000) znacząco wpływa na wynik porównań od-
setka światowej populacji żyjącej w krajach wolnych 
lub częściowo wolnych. 

Po czwarte, nadal na świecie zasadniczo utrzy-
muje się podział państw na bogate i biedne, na de-
mokratyczny świat Europy, Ameryki Północnej i Au-
stralii oraz resztę. Są oczywiście wyjątki. Do krajów 
demokratycznych zaliczane są nie tylko Indie, ale 
także usytuowana między dwoma największymi 
państwami autorytarnymi, Rosją i Chinami, Mon-
golia czy państwa południa Afryki (RPA, Botswa-
na, Namibia). Jednocześnie nadal w Europie statusu 
państw demokratycznych nie osiągnęły między in-
nymi Białoruś, Bośnia i Hercegowina czy Ukraina, 
o Rosji nie wspominając. 

Po piąte, wskaźniki demokracji pogarszają się 
w ostatnich latach w wielu krajach należących do 
szeroko rozumianej cywilizacji Zachodu, w której 
narodziła się idea liberalnej demokracji. Dotyczy to 
nie tylko względnie młodych demokracji, takich jak 
Polska i Węgry, ale także państw uznawanych trady-
cyjnie za ostoje demokracji, z USA na czele. 

Warto wreszcie wspomnieć o jednej sprawie. 
Tekst ten opiera się na danych z roku 2019 lub z lat 
wcześniejszych. W trakcie przygotowywania go cały 
świat zderzył się z nowym zjawiskiem, globalną pan-
demią. Jednym z jej aspektów było ograniczenie szere-
gu praw człowieka, w tym swobody przemieszczania 
i gromadzenia. Czy i jak zagrożenia, które ona niesie, 
wpłyną w dłuższej perspektywie na stan demokracji? 
W sferze publicznej pojawiają się często odniesienia 
do historycznych analogii i teorii psychologicznych, 
które sugerują, że sytuacja zagrożenia na ogół sprzy-
ja integracji społeczeństw wobec władzy i większej 
akceptacji rozwiązań autorytarnych. Newslettery 
Freedom House z cyklu „Democracy During Pande-
mic” pokazują jednak, że wpływ ten jest bardzo zróż-
nicowany. Z jednej strony 30 państw, w tym Polska 
i Węgry, wykorzystuje niezbędne reżimy sanitarne do 
ograniczania swobód obywatelskich. Z drugiej strony 
jednak pandemia obnaża nieudolność autorytarnej 
władzy i pobudza rozwój społeczeństwa obywatel-
skiego w takich krajach jak Rosja i Białoruś. Wiele 

wskazuje też na to, że styl sprawowania władzy może 
mieć wpływ na rozprzestrzenianie się pandemii5. 
Przyszłość pokaże, czy pandemia oraz jej ekonomicz-
ne i społeczne konsekwencje będą na dłuższą metę 
raczej sprzyjać ograniczeniu swobód politycznych 
i praw obywatelskich, czy też wprost przeciwnie. To 
jednak już temat na inny artykuł. 

5 28 maja 2020, gdy piszę to uzupełnienie zakończenia, w ran-
kingu zachorowań trzy pierwsze miejsca zajmują 3 kraje rzą-
dzone przez autorytarnych przywódców: USA (1,74 mln zaka-
żeń), Brazylia (0,41 mln zakażeń) i Rosja (0,37 mln zakażeń). 
Oczywiście wypada dodać, że autorytaryzm tych trzech li-
derów jest znacząco osłabiany lub wzmacniany przez sys-
tem polityczny, w którym występuje. W rankingu FH mimo 
wszystko USA (86 pkt.) i Brazylia (75 pkt.) znajdują się 
w grupie krajów „wolnych”, podczas gdy Rosja (20 pkt.) 
w grupie krajów „niewolnych”. W USA i Brazylii mamy bo-
wiem do czynienia z autorytarnymi prezydentami w demo-
kratycznych systemach, w Rosji z autorytarnym prezyden-
tem w autorytarnym systemie. Prezydenci dwóch 
pierwszych krajów są jednocześnie epidemiologicznymi „ne-
gacjonistami”. Oczywiście w przypadku tych trzech państw 
styl prezydentury nie jest jedynym czynnikiem wpływającym 
na liczbę zakażeń: istotna jest także wielkość populacji 
i inne czynniki. 
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Abstract

This article is an attempt to show the state of democracy 
in the world from a comparative – temporal and spatial 
– perspective. It draws from the six most important 
rankings of democracies, constructed and published 
by independent institutions based on research and 
expert analyzes. The reconstructed reports show that 
democracy has numerous dimensions and varieties. 
They also show that we are simultaneously dealing 

with two processes, aimed at democratization and 
de-democratization.
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