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В Методологията се обосновават основанията, подходите, методите и допусканията за
синтезиране на Общ индекс на несигурност, базиран на показателите за рисковете, така
както са наблюдавани от ЛУР.
Методологията фиксира всички изходни условия и посочва всички източници на
информация за формиране на Индекса, така че да може да бъде повторена от всеки
изследовател, който желае да я приложи за собствени оценки или за проверка на нашите
изчисления. За целта е направено математическо описание на модела на Общ индекс на
несигурност.
Авторите не носят отговорност за неточно, непълно и превратно използване на
Методологията и модела. Без тяхното изрично писмено съгласие Методологията не може да
бъде променяна, преработвана, приспособявана, допълвана или от нея да се изработват
производни материали; не може да се цитира, освен за изследователски и учебни цели. За
нанесените вреди се носи съответна имуществена отговорност.
Идеята е една обща количествена оценка на несигурността. Гражданите, обществото и
институциите винаги имат усещане за сигурност и несигурност. Това усещане е сетиво на
най-могъщия ни инстинкт – този за живот и за оцеляване и винаги е буден страж на нашата
човешка природа. Силата и степента на въздействие на усещането за несигурност не се
подлага на съмнение. То безспорно определя поведението ни, поведението на обществото
и на институциите, включително тогава, когато те не го осъзнават в индивидуалното си и
групово съзнание.
Усещането се превръща в представа с наблюдение на обстоятелствата и така от
подсъзнателното навлиза в съзнанието ни. Оттук идва положителният отговор на въпроса
можем ли да оценим една конкретна представа за несигурност. Във всяко обстоятелство,
във всеки процес могат да се посочат тези промени, които са признак на (не)сигурност,
а самите промени могат да се оценят качествено или количествено. Така стигаме до
измерването им.
Това, че можем да боравим по посочения начин с признаците на несигурност, позволява
да се направят следващите стъпки до синтезирането на една обща количествена оценка на
несигурността.
Методиката на оценка на общия индекс на несигурност.
Основните характеристики на несигурността се дават с качествен анализ и оценки на
рисковете, от които тя зависи, но ако разчитаме само на тези оценки, трябва да имаме
предвид, че те създават затруднения. Неопределени са, защото смисълът, влаган в тях
от оценителите – различните експерти, и от ползвателите или интерпретаторите им, не
е еднозначен. Качествената оценка е смислов облак, в който различното възприятие,
познания и интереси внасят нарастваща дифузия. Поради тази дифузия на смисъла,
качествените оценки лесно се подават на манипулация. Това още по-силно поразява
прогнозите, направени с качествени характеристики. Те вече могат да се възприемат
произволно.
Качествените оценки много трудно могат да се сравняват във времето, поради различните
методики и допускания, на които се основават. В този смисъл верността им не може да
бъдат еднозначно проследена.
Посочените затруднения могат да бъдат преодолени или компенсирани с количествени
оценки – това е постижимо за всеки риск. Внасянето на количествена характеристика в
оценките дисциплинира методически експертите в допусканията им и ги натоварва с
отговорност.
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Наличните опити за синтезиране на общи индекси от разнородни показатели дават
основание да се разграничат две фази:
I.
Всеки риск, който за целите на синтеза се приема за един от факторите,
определящи общия показател (индекс), получава количествена оценка или, ако вече
има такава, се оценява в една-единна за всички рискове скала;
II.
Създава се формула за отчитане влиянието на всеки от рисковете и се определя
неговото тегло в общата оценка.
Показателите за рисковете се определят в зависимост от целта на синтетичния индекс.
Целите могат да бъдат различни: прогнозиране на огнища на социални и политически
размирици, определяне на кредитен рейтинг и пр.
Ние си поставяме за цел да синтезираме в края на всяка година Общ индекс на
несигурност като ранно предупреждение за настъпване на криза.
Рисковете и кризисните им значения у нас са познати. Историята на страната преди
Втората световна война свидетелства за кризи и несигурност: Балканите като „барутен
погреб“, загубата на територия и население, терористичните актове, непрекъснатите
смени на правителства, отмените на конституцията, политическите убийства, корупцията
при усвояването на външните заеми, икономическите рецесии, огромният външен дълг,
контрибуциите, опрощаванията на необслужвани кредити, инфлациите и националните
фалити, бедността, неравенството, безработицата и синдикалните протести. Кризите в края
на 1990 и 1996 г. и нестабилността между 1991 – 1997 и през 2013 г. опресняват стария и
дават нов опит.
Рисковете могат да бъдат характеризирани с показатели, чието наблюдение и оценка
позволява да бъде дадено аргументирано, ранно предупреждение за нарастваща
несигурност или наближаваща криза.
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