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Резюме. Изследването на проблема за прогнозирането на кризи е тема, която все повече се намира
в центъра на вниманието и на изследователите, и на политиците. Политическите кризи са малко
изучавано явление. Статията очертава основните подходи, които могат да бъдат класифицирани
в рамките на политическата психология, изследващи, от една страна, различните варианти на
политически кризи, а от друга - в различен контекст лидера, който взима решение. Очертават се
подходът на профилиране, подходът на проследяване и когнитивно-институционалният подход.
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Почти е невъзможно да се отвори вестник
или да се гледат новините по телевизията,
без да отразят проблеми, описани с термина „криза“. Политиците и академичните среди са любители на понятието поради своята емоционална и провокативна
конотации. Въпреки това, широкото използване на понятието „криза“ предполага, че е необходима строга спецификация, за да не се предизвиква объркване.
На първо място следва да се отбележи, че
кризата изисква изрично посочване на
референт, за да има значение ( вж. Buzan,
1991: Buzan, Waever, de Wilde, 1997: 3542). Кризисната ситуация се преживява от някого или нещо: индивид, група,
организация, общество или състояние.

Алтернативно, кризисните ситуации могат едновременно да заплашват участниците, свързани в двустранни отношения
или система, под- система или международната система като цяло. Изследванията в социалните науки са били насочени
към всички отчетени т.нар. референти.
Херман има принос с най-голяма тежест за дефинирането на явлението за
вземане на решения в ситуация на криза.
Според него, кризата е ситуация, която
(1) заплашва високи приоритетни цели на
вземащия решение, (2) ограничава времето, с което се разполага преди решението
да се трансформира, и (3) изненадва взимащите решение членове с възникването
си (Hermann, 1963, 1972).

