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SVV ĮMONIŲ KIBERNETINIO
SAUGUMO APKLAUSOS
REZULTATŲ APŽVALGA
Šiame dokumente pristatoma
„Kurk Lietuvai“ projekto Krašto
apsaugos ministerijoje vykdyta
apklausa, siekiant įvertinti
smulkiojo ir vidutinių verslo (SVV)
įmonių kibernetinio saugumo
sąmoningumą ir problematiką.
SVV vadovų ir darbuotojų apklausa
vykdyta „e.pilietis“ platformoje 2019
m. lapkričio – gruodžio mėnesiais.
Bendras apklausose dalyvavusių
respondentų skaičius – 227.

Daugiausia respondentų sulaukėme
iš Vilniaus (25 %), Utenos (17 %) ir
Šiaulių (9 %) apskričių.
Įmonės taip pat buvo suskirstytos
pagal Lietuvos statistikos
departamento ekonominės veiklos
rūšių klasifikatorių. Apklausoje
dalyvavo daugiausia įmonių iš
didmeninės ir mažmeninės
prekybos (21 %), statybos (16 %) bei
administracinės ir aptarnavimo
veiklos (12 %) sričių.

SVV VADOVŲ APKLAUSA

ĮMONIŲ PROFILIS
Apklausoje dalyvavo Lietuvos SVV
įmonės (iki 250 darbuotojų). Jos
buvo suskirstytos į tris grupes pagal
darbuotojų skaičių įmonėse,
remiantis Ekonomikos ir inovacijų
ministerijos klasifikacija.
Labai smulkios – iki 10
darbuotojų (41 % visų
respondentų);
Smulkios – nuo 10 iki 50
darbuotojų (40 %);
Vidutinės – nuo 50 iki 250
darbuotojų (19 %).
Apklausoje dalyvavo 129 SVV
įmonių vadovai iš visų devynių
Lietuvos apskričių.

KURIAS IŠ ŠIŲ ELEKTRONINIŲ
PASLAUGŲ JŪSŲ ĮMONĖ ŠIUO
METU TURI ARBA NAUDOJA?
Atsižvelgdami į užsienyje vykdomų
apklausų praktiką, klausėme įmonių
apie jų naudojamas elektronines
paslaugas. Visos įmonės naudojasi
el. pašto paslaugomis.
Daugiau nei 80 proc. SVV įmonių
naudojasi el. bankininkystės bei
interneto svetainės paslaugomis, o
34 proc. įmonių teigė teikiančios
paslaugas klientams internetu.
Kiti rodikliai: naudojimasis
socialiniais tinklais – 63 proc., klientų
duomenų bazė – 42 proc.

KAS ATLIEKA KIBERNETINĮ SAUGUMĄ
UŽTIKRINANČIAS FUNKCIJAS JŪSŲ ĮMONĖJE?
Mūsų apklausoje kibernetinį saugumą apibūdiname
kaip „kompiuterių sistemų apsauga nuo jų aparatinės,
programinės įrangos ar elektroninių duomenų
vagystės ar sugadinimo, taip pat nuo jų teikiamų
paslaugų trikdymo ar klaidingo nukreipimo.“

Beveik trečdalis (32 %) SVV įmonių neturi
darbuotojo, skyriaus ar išorinio paslaugų
tiekėjo, kuris rūpintųsi įmonės kibernetiniu
saugumu.

Dalį šio skaičiaus sudaro ir įmonės, kurios atsakė,
kad turi už IT ūkio priežiūrą atsakingą žmogų ar
skyrių, tačiau jam nėra išskirtinai priskiriamos
kibernetinio saugumo funkcijos.
Šis skaičius skiriasi tarp skirtingo dydžio įmonių –
96 proc. vidutinių įmonių teigė turinčios
kibernetinio saugumo funkcijas atliekantį
darbuotoją, skyrių ar tiekėją, o beveik pusė (47 %)
labai mažų įmonių to neturi.
Net 47 proc. įmonių, neturinčių kibernetinio
saugumo politikos, neturi darbuotojo ar išorinio
paslaugų teikėjo, kurio atsakomybė yra rūpintis
įmonės kibernetiniu saugumu.
Tik 3 proc. įmonių turi darbuotoją / skyrių
išskirtinai atsakingą už įmonės kibernetinį
saugumą. Šį skaičių sudaro tik įmonės taikančios
kibernetinio saugumo politiką.

AR JŪSŲ ĮMONĖ TURI FORMALIAI APIBRĖŽTĄ IR REGULIARIAI
ATNAUJINAMĄ KIBERNETINIO SAUGUMO POLITIKĄ?
Mūsų apklausoje kibernetinio saugumo politiką apibrėžėme kaip „rizikų
valdymo mechanizmus, prieigų kontrolę, darbo vietų bei tinklo apsaugą,
darbuotojų atsakomybės procesus ir pan.“

2 iš 3 įmonių (68 %) teigė neturinčios arba nežinančios ar turi
formaliai apibrėžtą ir reguliariai atnaujinimą kibernetinio saugumo
politiką.

Tarp labai smulkių įmonių tik 9 proc., smulkių – 39 proc., o vidutinių – 48
proc., teigė, kad turi kibernetinio saugumo politiką.
AR KIBERNETINIS SAUGUMAS SVARBUS JŪSŲ ĮMONEI?
Net 74 proc. įmonių vadovų sutiko, kad kibernetinis saugumas yra
svarbus jų įmonei. Vidutinio dydžio įmonėse su kibernetinio saugumo
svarba sutiko net 92 proc. vadovų, tačiau šis skaičius yra aukštas ir tarp
mažesnių įmonių: net 62 proc. labai smulkių įmonių vadovų sutiko su
šiuo teiginiu.
Kibernetinis saugumas svarbesnis įmonėms, kurios turi kibernetinio
saugumo politiką (95 %), nei toms, kurios neturi tokios politikos (63 %).
PASIRUOŠIMAS ATREMTI KIBERNETINES ATAKAS
Dauguma įmonių (74 %) įmonių teigė esančios nepasiruošusios
arba nežinančios ar yra pasiruošusios atremti kibernetines atakas.
Šis skaičius nežymiai skiriasi tarp skirtingo dydžio įmonių – daugiau labai
mažų įmonių jautėsi nepasiruošusios (51 %), palyginant su mažomis (39
%) ir vidutinėmis (20 %) įmonėmis.

Reikšminga atkreipti dėmesį į tai, kad grėsmių
suvokimas akivaizdžiai skiriasi tarp įmonių turinčių
kibernetinio saugumo politiką ir jos neturinčių.
Tik 18 proc. įmonių neturinčių kibernetinio
saugumo politikos pažymėjo esančios
pasiruošusios atremti kibernetines atakas, kai
politiką taikančios įmonės teigė, jog yra
dvigubai geriau (43 %) pasiruošusios atremti
atakas. Panaši tendencija matoma ir tarp rizikos
vertinimą vykdančių (44 %) ir nevykdančių (22 %)
įmonių.
KIBERNETINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ NAUDA
Dauguma įmonių vadovų (67 %) sutiko, kad mato
naudą ar / ir poreikį kibernetinio saugumo
priemonėms.
Daugiau įmonių turinčių kibernetinio saugumo
politiką (76 %) teigė įžvelgiančios tokių priemonių
naudą ir poreikį, nei įmonių, kurios neturi tokios
politikos (62 %).
KIBERNETINIO SAUGUMO PRIEMONIŲ KAINA
Beveik pusė (48 %) įmonių vadovų sutiko, kad
egzistuojančios kibernetinio saugumo
priemonės yra per brangios.

Tačiau, net 47 proc. labai smulkių įmonių teigė
nežinančios ar egzistuojančios priemonės yra per
brangios. Šis skaičius taip pat aukštas tarp įmonių
neturinčių kibernetinio saugumo politikos (45 %) ir
nevykdančių rizikos vertinimų (44 %).
KIBERNETINIO INCIDENTO ĮTAKA
58 % įmonių vadovų sutiko, kad kibernetinis
incidentas turėtų daug įtakos jų įmonei. Šiuo
klausimu, pastebimas žymus skirtumas tarp
labai smulkių (45 %), smulkių (63 %) ir vidutinių
įmonių (76 %).

KIBERNETINIŲ ATAKŲ AUKOS
Tik 57 proc. įmonių teigė manančios, kad gali tapti kibernetinės
atakos aukomis. Šis skaičius visiškai atspindi pasaulines tendencijas,
kurios rodo, kad net pusė SVV įmonių nesuvokia kibernetinio incidento
grėsmės ir nemato savęs, kaip potencialaus taikinio.
Vidutinės įmonės dažniau save mato kaip galimą atakų auką (72 %),
tačiau nėra aišku ar šis skaičius yra aukštesnis dėl įmonės dydžio aspektų,
ar dėl kitų priežasčių.
Šiuo aspektu taip pat matomas skirtumas tarp įmonių vykdančių rizikos
vertinimą (67 %) ir tokio vertinimo neatliekančių įmonių (52 %).
RIZIKŲ VERTINIMAS
Dauguma (72 %) įmonių teigė nemokančios arba nežinančios ar
moka įsivertini kibernetinio saugumo rizikas bei spragas.
Apklausos rezultatuose dėl nemokėjimo ar nežinojimo, kaip vertinti
rizikas įžvelgiama didelė atskirtis tarp labai smulkių (81 %) ir vidutinių
įmonių (64 %) bei įmonių neturinčių (83 %) ir turinčių kibernetinio
saugumo politiką (51 %).

Žiūrint į kito, panašaus klausimo rezultatus, matome, kad net 79 proc.
įmonių nevykdė įmonės kibernetinio saugumo rizikos vertinimo per
pastaruosius 12 mėnesių. Šis skaičius išlieka aukštas tarp įvairių dydžių
SVV įmonių: 92 proc. labai smulkių, 69 proc. smulkių ir 72 proc. vidutinių
įmonių tarpe. Be to, matomas akivaizdus skirtumas tarp įmonių
taikančių (32 %) ir netaikančių kibernetinio saugumo politikos (6 %).
Tuo pačiu, tik 22 proc. įmonių teigiančių, kad žino kaip įsivertinti
kibernetinio saugumo rizikas, atliko tokį vertinimą per paskutiniuosius
12 mėnesių.

IT SVARBA ĮMONĖJE
57 proc. apklausoje dalyvavusių įmonių teigė,
kad IT sistemų ir kitų elektroninių paslaugų
funkcionavimas yra kritiškai svarbus įmonės veiklai.
Vidutinių tarpe – 72 proc., smulkių – 59 proc., o labai
smulkių – 47 proc.
Net 70 proc. įmonių turinčių kibernetinio saugumo
politiką teigė manančios, kad IT sistemų ir kitų
elektroninių paslaugų funkcionavimas yra kritiškai
svarbus įmonės veiklai, o tarp politikos neturinčių
įmonių šis skaičius tesiekia 49 proc.
Ta pati atskirtis matoma ir tarp įmonių vykdančių
(83 %) bei nevykdančių kibernetinio saugumo
rizikų vertinimo (49 %).
KIBERNETINIŲ ATAKŲ TIPAI IR DAŽNUMAS
Rengiant apklausos klausimyną, kibernetinių
incidentų sąrašas sudarytas atsižvelgiant į Nacionalinį
kibernetinių incidentų valdymo plano incidentų
klasifikatorių.

Apklausos rezultatai rodo, kad, kaip ir daugumoje
valstybių, Lietuvoje dažniausi su „žvejyba“
(phishing) susiję kibernetiniai incidentai. Per
paskutinius 12 mėnesių beveik kas antra (46 %)
įmonė gavo apgaulingų el. pašto žinučių, siekiančių
išgauti asmeninę informaciją, taip pat,
nepageidaujamų laiškų, klaidinančios ar
žeidžiančios informacijos (44 %).
Toliau seka ryšių ir informacinės sistemos įrankių
užkrėtimas virusais (16 %), įsilaužimai ar bandymai
įsilaužti į ryšių ir informacinės sistemos įrankius (12
%) ir atakos, kuriomis bandoma sutrikdyti įmonės
veiklą ar elektroninių paslaugų prieinamumą
(distributed denial of service - DdoS) (8 %).

29 proc. respondentų teigė, kad jų įmonėje buvo užfiksuoti keli
kibernetiniai incidentai per metus, o 9 proc. pažymėjo, kad įmonė
patyrė maždaug vieną kibernetinį incidentą per metus.

Beveik trečdalis (30 %) SVV įmonių teigė nepatyrusios nei vieno
kibernetinio incidento, o 20 proc. įmonės vadovų atsakė
paprasčiausiai nežinantys kokie kibernetiniai incidentai
galėjo įvykti jų įmonėje per praėjusius metus.
Įdomi tendencija, kad tarp įmonių nevykdančių rizikos vertinimo yra
beveik dvigubai daugiau (41 %) įmonių teigusių, kad jos nepatyrė nei
vieno kibernetinio incidento, nei tų, kurios atlieka rizikos vertinimą (22 %).
Svarbu pažymėti tai, kad yra tikimybė, kad įmonė nežino, jog
kibernetinis incidentas įvyko, jis nebuvo užfiksuotas.
Palyginimui, įmonių patyrusių kelias atakas per pastaruosius 12 mėn. arba
maždaug vieną ataką per mėnesį skaičius beveik nesiskiria nuo to, ar
įmonė vykdė rizikos vertinimą (45 %) ar ne (40 %).
KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ PASEKMĖS
21 proc. kibernetinius incidentus patyrusių SVV įmonių teigė, kad
įvykus incidentui įmonė patyrė nuostolius, susijusius su duomenų
vientisumu, konfidencialumu ir pasiekiamumu.

Kartu, net 53 proc. įmonių vadovų teigė nežinantys, kokie buvo
incidentų nuostoliai, o 19 proc. tvirtino neturėję jokių kibernetinių
incidentų pasekmių (tik bandymus įsilaužti).
Verta paminėti, kad tarp smulkių įmonių yra didžiausias skaičius (65 %)
respondentų teigusių, kad nežino kokie buvo nuostoliai įvykus
kibernetiniam incidentui.

KIBERNETINIŲ INCIDENTŲ ŽALA
Mūsų apklausoje patirtą žalą apibūdinome kaip „prarastas pelną / pajamos dėl
įmonės veiklos sutrikimo, sistemos ir informacijos atkūrimą, IT ūkio remontą ir
atnaujinimą, teisinės išlaidas ir baudas, kompensacijos klientams“.

Daugiau nei pusė (54 %) įmonių patyrusių kibernetines atakas teigė
nežinančios kaip įvertinti incidento žalą, ko pasekmėje, įmonėms yra
sunku įvertinti investicijų į kibernetinio saugumo priemones grąžą.
40 proc. SVV įmonių patyrusių kibernetinius incidentus jų žalą
įvertino nuo 0 iki 1 000 EUR, o 5 proc. respondentų nurodė nuostolių
sumą nuo 1 000 EUR iki 10 000 EUR.

KAM PRANEŠTUMĖTE ARBA PRANEŠĖTE ĮVYKUS KIBERNETINIAM
INCIDENTUI?
41 proc. SVV įmonių sutiko, kad įvykus kibernetiniam incidentui, įmonė
apie įvykį pranešė arba praneštų interneto / tinklo paslaugų teikėjui, o 35
proc. – policijai. Po to seka bankai, kredito unijos ar kreditinių kortelių
įmonės (28 %), antivirusinės programos tiekėjas (27 %) bei Nacionalinis
kibernetinio saugumo centras (22 %).
Verta pastebėti, kad net 13 proc. SVV įmonių teigė, kad incidento
atveju, niekam nepraneštų apie kibernetinę ataką, o 11 proc. įmonės
vadovų nežino kam praneštų.
AR JŪSŲ ĮMONĖS DARBUOTOJAI TURĖJO KOKIUS NORS MOKYMUS
KIBERNETINIO SAUGUMO SRITYJE? (VIDINIUS ARBA IŠORINIUS)?
Mažiau nei trečdalis (26 %) SVV įmonių organizavo kibernetinio
saugumo mokymus savo įmonės darbuotojams (9 % per pastaruosius
12 mėn.).

Matomas gana didelis skirtumas tarp įvairaus
dydžio įmonių: 20 proc. (20 %) vidutinių ir 27
proc. (8 %) smulkių įmonių turėjo darbuotojų
mokymus, o tarp labai smulkių šis skaičius
tesiekė 6 proc. (4 %).

Skirtumas taip pat didelis kibernetinio saugumo
politikos taikymo ir rizikų vertinimų kontekste.
34 proc. (23 % per pastaruosius 12 mėn.) SVV
įmonių turinčių kibernetinio saugumo politiką
organizavo mokymus palyginus su 9 proc. (4 %)
politikos neturinčių tarpe. Tuo pačiu, 39 proc. (17 %)
riziką įsivertinusių įmonių organizavo darbuotojų
mokymus palyginus su 12 proc. (7 %) tarp rizikos
neįsivertinusių.
ŽINIOS APIE KIBERNETINIO SAUGUMO
SPRENDIMUS
Mūsų apklausoje į kibernetinio saugumo priemonių
sąrašą įtraukėme: „ugniasienes (angl. Firewall),
antivirusinę programą, informacijos šifravimo
įrankius, įsiskverbimo testus, mokymus ir t.t.“

Mažiau nei pusė (43 %) įmonių teigė turinčios
pakankamai žinių ir supratimo, reikalingo
kibernetinio saugumo priemonių pasirinkimui.

Šis skaičius varijuoja vertinant skirtingų dydžių
įmonių grupes: 56 proc. vidutinių, 43 proc.
smulkių, ir 38 proc. labai smulkių įmonių teigė
turinčios pakankamai žinių pasirinkti kibernetinio
saugumo priemones.
Rezultatai rodo, kad daugiau kibernetinio
saugumo politiką taikančių (65 %) įmonių
sutiko, kad jos turi reikiamų žinių, nei tos,
kurios jos netaiko (36 %). Taip pat, įmonės, kurios
vertina savo riziką (56 %) geriau vertino savo žinias,
nei tos, kurios to nedaro (41 %).

INVESTICIJOS Į KIBERNETINĮ SAUGUMĄ
Mūsų apklausoje investicijas apibrėžėme kaip „išlaidas bet kokiai veiklai ar
projektams, siekiant užkirsti kelią ar nustatyti kibernetinio saugumo
pažeidimus atakas, įskaitant programinės įrangos, aparatinės įrangos,
darbuotojų atlyginimus, užsakomąsias ir su mokymu susijusias išlaidas.
Neįtraukite jokių išlaidų, kurių reikėjo atstatant įmonės veiklą po incidentų.“

Net 40 proc. SVV įmonių per praėjusius metus visiškai nieko
neinvestavo į įmonės kibernetinį saugumą. Šis skaičius taip pat
skiriasi pagal įmonės dydį: labai mažų įmonių tarpe 57 proc. nieko
neinvestavo, mažų – 31 proc., o vidutinių – 20 proc. Net 33 proc. įmonių
vadovų teigė nežinantys, kiek jų įmonė investavo į kibernetinį saugumą
per pastaruosius 12 mėnesių.

Pridėjus kibernetinio saugumo politikos arba rizikos įsivertinimo sąlygą,
apklausa rodo, kad šios priemonės beveik dvigubai didina tikimybę,
kad įmonė investuos į savo kibernetinį saugumą.
Kadangi tik 29 proc. (37 įmonės) įmonių nurodė konkrečią investicijų į
kibernetinio saugumo priemones sumą, apklausos imtis neleidžia tiksliau
nustatyti investicijų vidurkio. Investicijų sumos svyruoja nuo 10 EUR iki
vieno milijonų eurų per metus.
3 iš 4 SVV įmonių sutiko, kad į kibernetinį saugumą investuoja ar
investuotų dėl savo verslo tęstinumo užtikrinimo ir savo klientų.

Verta atkreipti dėmesį į tai, kad įmonės turinčios kibernetinio saugumo
politiką arba vykdančios rizikos vertinimą yra linkusios dažniau (apie 20
proc. dažniau) įvardinti įstatymų ir reglamentų laikymąsi, kaip priežastį
dėl ko yra investuojama į kibernetinį saugumą, nei šių žingsnių
neatliekančios įmonės.

Taip pat, įdomu tai, kad tik 44 proc. įmonių nurodė anksčiau turėtą
patirtį dėl kibernetinio incidento, kaip priežastį investuoti į kibernetinį
saugumą.
KUR PIRMIAUSIA PRIREIKUS IEŠKOTUMĖTE INFORMACIJOS APIE
KIBERNETINĮ SAUGUMĄ?
44 proc. respondentų pasirinko įmonės IT skyrių ar už IT atsakingą asmenį
kaip pirminį šaltinį siekiant rasti informacijos apie kibernetinį saugumą.
Kartu, 38 proc. nurodė „Google“ ir kitas paieškos sistemas.
Pusė (51 %) labai smulkių įmonių vadovų išskyrė „Google“ ir kitas
paieškos sistemas kaip pirminį jų šaltinį siekiant rasti informacijos
apie kibernetinį saugumą. Tai gali būti grindžiama tuo, kad šios įmonės
galimai neturi už kibernetinį saugumą ar IT atsakingo žmogaus, dėl to
visa atsakomybė galiausiai atitenka įmonės vadovui, kuris vėliau
informacijos ieško internete.

Atvirkštinė situacija yra matoma vidutinių įmonių tarpe, kadangi už IT
atsakingas žmogus arba skyrius yra įvardijamas kaip pirmasis
informacijos šaltinis (64 %).
KOKIE BŪDAI ŽINIOMS APIE KIBERNETINĮ SAUGUMĄ STIPRINTI JUMS
BŪTŲ PATRAUKLIAUSI?
Daugiau nei pusė (57 %) SVV įmonių vadovų nurodė, kad konsultacijos su
ekspertais būtų patraukliausias būdas stiprinti savo kibernetinio
saugumo žinias.

Po to seka informacija internetiniuose puslapiuose
ir forumuose (50 %), mokymai įmonės viduje (43 %),
ir internetiniai kursai, internetiniai seminarai ir
vaizdo įrašai (36 %).
Informacija internetiniuose puslapiuose ir
forumuose buvo išskirtas, kaip geriausiais
būdas (62 %) gauti žinių tarp labai smulkių
įmonių.

VERSLO PARTNERIAI IR SERTIFIKATAI
Mūsų apklausoje sertifikatą apibūdinome kaip „viešas
liudijimas ar / ir dokumentas parodantis, kad įmonės
kibernetinio saugumo lygis yra įvertintas ir ji yra
įsidiegusi tam tikrą standartą atitinkančias
kibernetinio saugumo priemones.“

Net 76 proc. SVV įmonių sutiko, kad joms yra
svarbu, kad jų tiekimo grandinėje esančios
įmonės arba / ir verslo partneriai atitiktų tam
tikrą kibernetinio saugumo standartą ir jo
laikytųsi. Šis skaičius išlieka aukštas
nepriklausomai nuo įmonių dydžio ir jų
sąmoningumo lygio.
37 proc. SVV įmonių vadovų sutiko, kad
kibernetinio saugumo įvertinimo sertifikatas
atneštų naudos jų įmonei. Šis skaičius šiek tiek
skiriasi lyginant įmones pagal dydžių grupes:
vidutinės – 48 proc., smulkios – 39 proc., o labai
smulkios – 30 proc.

Kibernetinio saugumo politiką taikančios įmonės
taip pat labiau pritarė sertifikato idėjai (54 %) nei
politikos neturinčios (32 %).
Net 78 proc. SVV įmonių įžvelgiančių tokio
sertifikato naudą sutiktų mokėti už tokią
paslaugą.

Palankiausiai mokėjimą už sertifikatą vertino vidutinės įmonės (92 %), bet
mokėti yra pasiryžusios ir labai smulkios įmonės (81 %).
SVV įmonės nėra linkusios daug pinigų skirti vienkartinio įvertinimo ir
trejus metus galiojančio sertifikato mokesčiui. 47 proc. respondentų
teigė, kad mokėtų iki 100 EUR už sertifikato įgijimą, o 29 proc. atsakė,
kad būtų linkusios išleisti iki 200 EUR.
SVV DARBUOTOJŲ APKLAUSA

·Kartu su SVV įmonių vadovų apklausa, buvo vykdoma ir SVV įmonių
darbuotojų apklausa, kurioje dalyvavo 98 respondentai.
Daugiausia respondentų sulaukėme iš Vilniaus (40 %), Kauno (16 %) ir
Panevėžio (13 %) apskričių.
Apklausoje dalyvavo daugiausia SVV darbuotojų iš administracinės ir
aptarnavimo veiklos (19 %), didmeninės ir mažmeninės prekybos (13 %),
ir apdirbamosios gamybos (13 %) sričių.
36 proc. apklausoje dalyvavusių darbuotojų yra atsakingi, arba iš dalies
atsakingi, už įmonės IT ūkio priežiūrą.
Tik 18 proc. apklausoje dalyvavusių įmonės darbuotojų per pastaruosius
12 mėn. dalyvavo įmonės organizuotuose su kibernetiniu saugumu
susijusiuose mokymuose. Tačiau, 44 proc. respondentų pažymėjo,
kad per tą patį laikotarpį taip pat savarankiškai ugdė savo
kibernetinio saugumo žinias.

Net 86 proc. respondentų sutiko, kad kiekvienas darbuotojas yra
svarbi grandis užtikrinant įmonės kibernetinį saugumą. Darbuotojo
atsakomybė už IT ūkio priežiūrą ir dalyvavimas kibernetinio saugumo
mokymuose neturėjo didelės reikšmės respondentų sutikimui su teiginiu,
kad visi darbuotojai yra svarbūs užtikrinant kibernetinį saugumą.
Tik 14 proc. SVV darbuotojų sutiko, kad visuomenei yra pateikiama
pakankamai lengvai prieinamos ir suprantamos informacijos apie
kibernetinį saugumą.

78 proc. darbuotojų įvardijo mokymus organizuojamus įmonės viduje,
kaip patraukliausią būdą stiprinti kibernetinio saugumo žinias. Po to
seka konsultacijos su ekspertais (71 %) ir internetiniai kursai, internetiniai
seminarai ir vaizdo įrašai 68 proc.
Informacijos apie kibernetinį saugumą SVV darbuotojai ieškotų: kreiptųsi
į už IT savo įmonėje atsakingą asmenį / skyrių (88 %), paieškos sistemose,
pvz. „Google“ (85 %), kreiptųsi į įmonės vadovą ar kolegą (57 %), jos
ieškotų NKSC tinklalapyje (41 %).

APKLAUSOS ĮŽVALGOS

Lietuvoje yra vykdomos apklausos ir tyrimai apie įmonių naudojamas e.
saugos priemones, organizuojamus IT mokymus, kibernetinių incidentų
skaičius, tačiau jose nėra atsižvelgiama į bendrą įmonių požiūrį į
kibernetinį saugumą, jų sąmoningumą ir galimų kibernetinių rizikų
ar jų pasekmių suvokimą.
Šios „Kurk Lietuvai“ programos projekto vykdomo Krašto apsaugos
ministerijoje apklausos tikslas buvo išsiaiškinti Lietuvos SVV kibernetinio
saugumo spragas ir sąmoningumo stiprinimo priemonių poreikį.

Apklausos rezultatai yra įvairialypiai ir iš jų galima
daryti daug prielaidų, tačiau bendrai atsižvelgiant į
visus gautus rezultatus bei panašius tyrimus
užsienyje galima teigti, kad SVV kibernetinio
saugumo sąmoningumo lygis Lietuvoje nėra
aukštas.
Nepaisant to, kad įmonių vadovai ir darbuotojai
sutiko su kibernetinio saugumo svarba ir įtaka
įmonės veiklai, dauguma jų nesijaučia pasiruošę
atremti kibernetines atakas, o didelė dalis net
nemano, kad gali būti programišių aukos.
Pasaulinės tendencijos atsispindi ir mūsų
apklausos rezultatuose – Lietuvoje pastebimas
mažesnis kibernetinio saugumo sąmoningumo
lygis tarp smulkių ir labai smulkių įmonių. Jos
jaučiasi mažiau saugios ir mažiau pasirengusios
atremti kibernetines grėsmes nei vidutinės įmonės.
Apklausos rezultatai ir paraleliai vykdomas
kokybinis tyrimas, leidžia manyti, kad smulkusis
verslas nėra pasiekęs tinkamo kibernetinio
atsparumo lygio, dėl to, kad jis nėra tinkamai
įsisavinęs jų laikomo skaitmeninio turto vertės,
su tuo susijusių rizikų bei galimų nuostolių.
Taip pat, daugeliu klausimų, pastebimas
atotrūkis tarp įmonių turinčių ir neturinčių
kibernetinio saugumo politikos bei įmonių
vykdančių ir nevykdančių kibernetinio
saugumo rizikos vertinimo. Šiuos žingsnius
atliekančios įmonės:
pabrėžia didesnę kibernetinio saugumo
svarbą;
jaučiasi labiau pasiruošusios atremti
kibernetines atakas;

dažniau įžvelgia kibernetinio saugumo
priemonių naudą;
dažniau yra linkusios vykdyti metinius rizikos
vertinimus;
labiau pritaria, kad IT sistemų ir elektroninių
paslaugų funkcionavimas yra kritiškai svarbus
jų veiklai;
·
dažniau organizuoja darbuotojų kibernetinio
saugumo mokymus;
·
dažniau sutinka, kad jos turi pakankamai žinių
pasirinkti reikiamas kibernetinio saugumo
priemones;
yra labiau linkusios investuoti į kibernetinio
saugumo sprendimus;
·
labiau sutiko su kibernetinio saugumo lygio
įvertinimo sertifikato nauda.

Apibendrinant, mūsų apklausos rezultatai rodo, kad
ryšys tarp kibernetinio saugumo politikos,
rizikos vertinimo ir didesnio įmonių
kibernetinio saugumo sąmoningumo yra.
Kibernetinio saugumo (ir kibernetinės higienos)
procesų apsibrėžimas įmonės viduje nebūtinai
numato aukštą sąmoningumo lygį. Formalios
politikos turėjimas nereiškia, kad ji bus
įgyvendinama ir kad jos bus laikomasi.
Atsižvelgus į tai, kad kibernetinio saugumo politika
dažniausiai nėra taikoma tarp smulkiausių įmonių,
jos kūrimas gali būti pirmasis žingsnis siekiant,
kad įmonė geriau suvoktų savo turimo
skaitmeninio turto vertę, įsivertintų galimas
rizikas ir imtųsi prevencinių žingsnių,
stiprinančių įmonės kibernetinį atsparumą.

Atlikus apklausą, išlieka svarbus klausimas, ar viešojoje erdvėje yra
pakankamai prieinamos ir lengvai suprantamos informacijos apie
kibernetinį saugumą. Daugiau nei pusė įmonės vadovų teigė, kad jie
neturi arba nežino ar turi pakankamai žinių pasirinkti kibernetinio
saugumo sprendimus, o daugiau nei trys ketvirtadaliai darbuotojų
sutiko, kad jiems trūksta lengvai suprantamos informacijos.

Atsižvelgiant į vykdomą kokybinį tyrimą, galima teigti, kad šiuo metu
trūksta susistemintos ir į smulkesnes įmones orientuotos informacijos
apie kibernetinį saugumą. Viešojoje erdvėje galima rasti labai daug
įvairios ir fragmentuotos informacijos, tačiau trūksta susisteminto
šaltinio, kuris įgalintų įmones imtis pirminių veiksmų rūpinantis
savo kibernetiniu saugumu.
Šioje vietoje svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad kas antras SVV įmonių
vadovas atsakė, kad patraukliausias būdas žinioms apie kibernetinį
saugumą stiprinti jiems būtų informacija internetiniuose
puslapiuose, o tarp labai smulkių įmonių netgi išskirtas, kaip pats
patraukliausiais komunikacijos kanalas.
Kibernetinis saugumas nėra tik vidinis įmonės ar žmogaus rūpestis, o
vienas iš kertinių komponentų užtikrinančių Lietuvos nacionalinį ir
visuomeninį saugumą. Taip pat, kibernetinis saugumas nėra baigtinis
procesas ir jokia įmonė negali užsitikrinti pilno atsparumo.
Dėl to, valstybė turėtų suteikti bent jau bazinius įrankius įmonėms,
kurios neturi pakankamai žinių ar sugebėjimų pasirūpinti savo
kibernetiniu saugumu. Tačiau, pagrindinis siekis neturėtų būti tiesiog
verslo saugumo stiprinimas, o daugiau jo įgalinimas imtis daugiau
prevencinių veiksmų keliant savo kibernetinės saugos brandos lygį.
Supratusios kibernetinio saugumo svarbą ir skaitmeninio turto vertę,
įmonės pačios imsis daugiau investuoti į savo kibernetinio atsparumo
stiprinimą. Tik tokiu būdu galėsime žengti saugesnio verslo ir saugesnės
valstybės link.

APIE PROJEKTĄ
Šis „Kurk Lietuvai“ programos projektas vykdomas Krašto apsaugos ministerijoje. Šio
projekto tikslas yra išanalizuoti Lietuvos smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) įmonių
kibernetinio saugumo problematiką ir kurti sąmoningumo didinimui skirtą informacinį
vadovą. Šio vadovo siekis – padėti SVV įmonėms kelti savo kibernetinio saugumo žinias
ir didinti atsparumą kibernetinėms grėsmėms.

PROJEKTO TRUKMĖ
Projektas vyksta nuo 2019 m. rugsėjo mėn iki 2020 m. kovo mėn.
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„KURK LIETUVAI“ PROGRAMA
Pirmoji ir kol kas vienintelė profesinio tobulinimo ir gerosios užsienio praktikos
pritaikymo programa Lietuvos viešajame sektoriuje, kuri nuo 2012 m. suteikia galimybę
tarptautinės patirties turintiems profesionalams savo žiniomis ir idėjomis prisidėti prie
strateginių Vyriausybės projektų ir modernios Lietuvos ateities kūrimo.
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