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TEAMA

• Teama predomină la 54% din populaŃie. Procentul mare înseamnă că frica va persista 
multă vreme şi va afecta cererea pentru produse şi servicii. Teama nu va trece decât 
odată cu apariŃia remediului medical. Oamenii vor fi sensibili mai ales la mesaje de 
compasiune.

DURATA CRIZEI

• Marea majoritate, 81%, cred că criza va fi lungă şi grea. Perspectiva sumbră amplifică 
îngrijorarea şi poate să paralizeze acŃiunea şi iniŃiativele individuale pe termen scurt şi 
mediu.

GUVERNUL

• Jumătate (50%) apreciază performanŃa actuală a Guvernului. Dar avalanşa de ştiri 
negative şi invocarea continuă a ameninŃărilor mari care ne aşteaptă în perioada 
următoare produc nelinişte, iar autorităŃile sunt taxate pentru ceea ce nu fac bine dar şi 
pentru ceea ce nu pot face bine.

EUROPA

• Uniunea Europeană este percepută ca o sursă de siguranŃă. Mai mult de jumătate (52%) 
vor ca România să strângă mai puternic relaŃiile cu UE, 14% preferă Rusia, 13%  SUA şi 
7% China, restul au alte preferinŃe. Procentul mare arată că UE nu rivalizează cu alte 
puteri globale în preferinŃele românilor şi că oamenii vor fi deschişi să accepte nu numai 
avantajele ci şi regulile UE.

REVENIREA

• Şocul actual subminează şi încrederea în viitor.  Majoritatea (86%) cred că după ce trece 
epidemia, viaŃa va fi dificilă multă vreme. Sentimentul sugerează că oamenii vor aştepta 
mai mult de la stat decât de la succesul prin forŃe proprii.

Detalii tehnice

IRSOP a intervievat telefonic 768 de persoane între 6 şi 11 aprilie. Eşantionul este reprezentativ la nivel 

naŃional pentru întreaga populaŃie în vârstă de peste 18 ani din România. ToleranŃa de eşantionare este 

de ± 3,6%
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ECONOMIA

• Predomină convingerea că va creşte numărul falimentelor (55%) şi distrugerea 
locurilor de muncă (52%). Adică recesiune, care înseamnă spaime legate de subzistenŃă 
şi probabil un nou val de populism.

BANII

• FinanŃele Ńării sunt percepute ca mai mult decât fragile. Majoritatea cred că vor creşte 
inflaŃia (67%) şi Euro (61%)

CALITATEA VIEłII

• În ansamblu,  54% cred că nivelul de viaŃă va scădea, 31% că va rămâne la fel, iar 14% 
speră că o să crească. Sentimentul că viaŃa se deteriorează are de obicei consecinŃe 
politice şi electorale.

• Totuşi, se conturează şi o tendinŃă pozitivă. Mai mult de o treime (36%) cred că haosul 
din sănătate va scădea. Oamenii încep să spere că încercările prin care trece sistemul de 
sănătate şi măsurile întreprinse vor avea efecte sistemice pozitive pe termen lung.

JUSTIłIA

• Aproape două treimi  (59%) cred că infracŃionalitatea va creşte în timp ce numai 8% 
cred că o să scadă. Procentele sugerează că majoritatea oamenilor trăiesc cu 
sentimentul că nu vor fi în siguranŃă. Un stres în plus care se adaugă la dificultăŃile 
vieŃii.

• Despre corupŃie, 90% au fie părerea că va rămâne la nivelul actual (adică mare), fie că 
va creşte şi mai mult.

STRATEGIA POST-CRIZĂ

• Oamenii cred că, după epidemie,  Guvernul ar trebui să se ocupe cu prioritate de 
crearea de locuri de muncă (42%). şi de sprijinirea firmelor româneşti (35%). 
Încurajarea consumului prin eventuale stimulente financiare pare să aibă puŃini adepŃi 
(8%),  şi probabil că stimularea consumului va fi şi dificilă în contextul persistenŃei 
anxietăŃii colective.
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SituaŃia creată de epidemia actuală 

vă face să fiŃi:

Procente

Îngrijorat 54

Încrezător 34

Indiferent 6

Deprimat 6

Vă aşteptaŃi ca România să iasă din 

epidemia de coronavirus ...

Procente

Foarte repede 1

Repede 17

Greu 64

Foarte greu 17

Nu ştiu 1

Cum apreciaŃi performanŃa Guvernului 

în această perioadă ?

Procente

Foarte bună 6

Bună 44

Slabă 26

Foarte slabă 23

Nu ştiu 1

AŃi vrea ca România să strângă 

relaŃiile mai puternic cu … ?

Procente

Uniunea Europeană 52

Rusia 14 

SUA 13

China 7

AlŃii 8

Nu ştiu 6

Despre momentul actual

1 2

3 4
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După ce trece epidemia, credeŃi că viaŃa 

se va normaliza rapid sau va fi dificilă 

multă vreme ?

Procente

Se va normaliza rapid 14

Va fi dificilă multă vreme 86

După ce trece epidemia, ce ar trebui 

să facă Guvernul cât mai repede ?

Procente

Locuri de muncă 42

Sprijinirea firmelor                
româneşti 35

InvestiŃii 15

Sprijinirea populaŃiei să          
consume mai mult 8

După ce trece epidemia, credeŃi că va creşte, va scădea sau va 

rămâne la fel ...

Despre cum va fi după epidemie

 Procente 

 Creştere Scădere Neschimbat 

InflaŃia 67 8 23 

Euro 61 11 26 

Criminalitatea 59 8 31 

Certurile politice 57 4 38 

Falimentele 55 24 20 

Şomajul 52 24 24 

CorupŃia 48 9 42 

Haosul din sănătate 27 36 36 

Calitatea vieŃii 14 54 31 
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DiferenŃa până la 100% reprezintă “nu ştiu”
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