
BAROMETRU DE OPINIE ÎN DOMENIUL  
ÎNCREDEREA – O FORMĂ DE CAPITAL SOCIAL DEFICITAR ÎN ROMÂNIA

1

WWW.STAREA-NATIUNII.RO

P   CA
Programul Operațional Capacitate Administrativă

Competența face diferența!

Ă

UNIUNEA EUROPEANĂ

Fondul Social European



BAROMETRU DE OPINIE ÎN DOMENIUL  
ÎNCREDEREA – O FORMĂ DE CAPITAL SOCIAL DEFICITAR ÎN ROMÂNIA

2

WWW.STAREA-NATIUNII.RO

RAPORT EXECUTIV

Barometru de opinie în domeniul 
Încrederea – o formă de capital social 

deficitar în România

Barometru aplicat
în luna noiembrie 2017



BAROMETRU DE OPINIE ÎN DOMENIUL  
ÎNCREDEREA – O FORMĂ DE CAPITAL SOCIAL DEFICITAR ÎN ROMÂNIA

3

WWW.STAREA-NATIUNII.RO

Raport executiv

Acest raport prezintă sintetic rezultatele cercetării cantitative pe bază de chestionar administrat 
în luna noiembrie  a anului 2016 în cadrul proiectului “Starea Naţiunii. Construirea unui 
instrument inovator pentru fundamentarea politicilor publice”. Încrederea în oameni (numită și 
încredere generalizată sau încredere socială) și în instituții este considerată de cercetătorii din 
domeniul social o formă de capital social cu importante consecințe în planul acțiunilor colective, 
de stimulare a funcționării sistemului democratic și de garantare a modul de implementare a 
legislației propuse. Țările cu niveluri reduse de încredere au dificultăți de a genera bunul public, 
de a pune economia în mișcare, de a prezenta solidaritate socială, de a se dezvolta. De aici 
relevanța subiectului pentru proiectul „Starea Națiunii”.

Acest raport exploatează datele unui sondaj de opinie pe un eșantion reprezentativ la nivelul 
populației adulte a României (n=1160) cu o marjă de eroare de 3% la un nivel de încredere de 95%. 
Chestionarul a fost administrat prin metoda CATI (computer-assisted telephone interviewing) în 
luna noiembrie din anul 2016. 

Încrederea românilor în viitorul țării este mai degrabă scăzută. Aproximativ două treimi dintre 
persoanele investigate consideră că România se îndreaptă într-o direcție greșită, iar un sfert afirmă 
că direcția este bună. Scepticismul cu privire la viitorul Românei este dublat de neîncrederea în 
instituțiile statului român. Cea mai ridicată neîncredere există în partidele politice, parlamentul 
României, urmată de guvern și Președinte. Încredere ridicată există doar în pompieri, armata 
României și în Biserica Ortodoxă Română. De asemenea, o încredere mai ridicată există în 
jandarmerie și în poliție.

Dacă luăm în considerare cele mai puternice state ale lumii, românii și-au exprimat mai 
degrabă încrederea în SUA, urmată de încrederea în China și Rusia. Aproximativ jumătate dintre 
respondenți au încredere puțină și destul de puțină în SUA, neîncredere care crește la peste 
75% când este vorba de Rusia. În ceea ce privește încrederea în instituțiile internaționale, putem 
observa că 59% dintre români au încredere în UE și 53,6% în NATO. Încredere mai scăzută există 
în Fondul Monetar Internațional. Încrederea românilor în UE este ridicată în comparație cu media 
UE. Conform Eurobarometrului din primăvara anului 2015, doar 40% dintre cetățenii comunitari 
tindeau să aibă încredere în UE iar 46% tindeau să nu aibă încredere. 

Rezultatele cercetării noastre arată că 81,8% dintre respondenți au afirmat că ”e mai bine să fii 
atent în relațiile cu oamenii” și doar 13,7% au afirmat că ”se poate avea încredere în cei mai mulți 
dintre oameni”. 

În general, persoanele intervievate nu se implică în activitatea unor partide sau sindicate. Cei 
mai mulți se implică în servicii sociale și comunitare, de exemplu în organizaţii de ajutorare a 
persoanelor vârstnice, a persoanelor tinere, a celor cu dizabilităţi sau a altor persoane cu nevoi 
speciale. Gradul de implicare în activități de voluntariat este mai ridicat pentru persoanele care 
au studii superiore.
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În cercetarea noastră, am întrebat respondenții ce opinie au despre imigranții care vin să trăiască 
și să lucreze în România. Opiniile respondenților au fost împărțite aproape în mod egal. De 
exemplu, la extreme, 22% au afirmat că statul român ar trebui să accepte pe oricine dorește să 
muncească aici, iar 19% consideră că ar trebui să se interzică străinilor să vină în țară. Totuși, un 
procent mai ridicat (29,1%) consideră că ar trebui să se permită străinilor să vină în România, dar 
să existe limite cu privire la numărul lor.

Pe baza cercetării putem trage câteva concluzii necesare pentru dezvoltarea de politici 
subsumate unui proiect major de dezvoltare a României. În primul rând, este nevoie de o creștere 
a încrederii în instituțiile statului și, mai ales, în instituțiile oricărui sistem democratic: partidele 
politice, parlament, guvern și președinte. Lipsa de încredere în instituții este dublată de lipsa de 
încredere în oameni. Mai mult, există un nivel scăzut de implicare în activități de voluntariat.

Un ultim aspect care trebuie remarcat este atitudinea mai degrabă reținută legată de imigranți. 
În condițiile creșterii numărului de imigranți în România (nu facem referire la românii care se 
reîntorc din străinătate), este nevoie de politici de informare publică a populației cu privire la 
acest fenomen și de integrare socială a acestor persoane.    

În final trebuie subliniat că educația este o variabilă cheie – cu cât oamenii sunt mai educați 
cu atât au un nivel mai ridicat de încredere în anumite instituții,  în oameni și în persoanele 
imigrante. Investirea în educație reprezintă mai mult decât o necesitate economică, ea este și 
una dintre soluțiile pentru creșterea gradului de încredere și de coeziune socială. 
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