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Uzņēmumu vadītāju 
viedoklis par datu
drošību

BiSMART meistarklase
Drošība — modes lieta vai biznesa 
vitālais jautājums?
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Saturs

PwC 18. gadskārtējā 
vispasaules uzņēmumu 
vadītāju aptauja

1,322 intervijas 77 pasaules valstīs 
laikposmā no 2014. gada septembra līdz 
decembrim
Aptaujā piedalījās 34 lielo uzņēmumu 
vadītāji no Latvijas (18 nozares)

1
PwC pētījums «Managing cyber 
risks in an interconnected world.
Key findings from The Global
State of Information Security®
Survey 2015»

Aptauja veikta laika posmā no 2014. gada 
marta līdz maijam
Piedalījušies 9700 uzņēmumu vadošie 
darbinieki no 154 valstīm 2

PwC veikto kiberuzbrukumu
simulāciju rezultāti un 
novērojumi

Apkopoti vairāk kā 20 veikto pārbaužu 
rezultātu novērojumi

3
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PwC 18. gadskārtējā vispasaules 
uzņēmumu vadītāju aptauja
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Ieguvumi no tehnoloģijām: Darba efektivitāte, klientu 
pieredze un dati, to analītika

Šīs ir jomas, kurās mūsu vadītāji 
redz vislielāko atdevi no 
tehnoloģiju izmantošanas

Darba
efektivitāte

Dati un datu
analītika

Klientu
pieredze

Digitālā uzticamība, 
iekļaujot kiberdrošību

85%

100%

88%

85%
82%

Iekšējā un ārējā 
sadarbība
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Ģeopolitiskā nenoteiktība, prasmju pieejamība un 
kiberdrošība ir lielākie riski biznesa attīstībai 
Latvijā
Cik lielas bažas jums sagādā katrs no šiem apdraudējumiem?

Top 5 sociālie, politiskie 
un ekonomiskie riski
Latvijā

Ģeopolitiskie riski 91 %

Pārmērīgs regulējums 71%

Nodokļu sloga palielināšanās 71%

Protekcionisma tendences citās 

valstīs 62%

Sociālā nestabilitāte 62%

Top 5 biznesa riski
Latvijā

Prasmju pieejamība 71%

Kiberuzbrukumu apdraudējums, 

tostarp datu drošības trūkums 71%

Kukuļošana un korupcija 62%

Izmaiņas patērētāju līdzekļu tērēšanas 

ieradumos un uzvedībā 59%

Lielas vai nepastāvīgas enerģijas 

izmaksas 59%
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71% respondentu bažas sagādā kiberuzbrukumu
apdraudējums, tostarp datu drošības trūkums
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Epidēmijas

Jauni ienācēji tirgū

Sociālā nestabilitāte

Neatbilstīga pamata infrastruktūra

Izmaiņas patērētāju līdzekļu tērēšanas ieradumos un uzvedībā

Piekļuve pieejamiem līdzekļiem

Piegādes ķēdes pārrāvums

Augsts bezdarba/nepietiekamas nodarbinātības līmenis

Uzticības trūkums uzņēmumam

Tehnoloģisko pārmaiņu ātrums

Valdības reakcija uz fiskālo deficītu un parādu slogu

Kukuļošana un korupcija

Lielas vai nepastāvīgas enerģijas izmaksas

Kiberuzbrukumu apdraudējums, tostarp datu drošības trūkums

Valstu valdību protekcionisma tendences

Nodokļu sloga palielināšana

Pamatprasmju pieejamība

Pārmērīgs regulējums

Ģeopolitiskā nenoteiktība

Nesagādā īpašas bažasNemaz nesagādā bažas Sagādā milzīgas bažasZināmā mērā sagādā
nelielas bažas 6
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Pārmērīgs
regulējums

Prasmju pieejamība Valdības reakcija uz
fiskālo deficītu un

parādu slogu

Ģeopolitiskā
nenoteiktība

Nodokļu sloga
palielināšanās

Kiberuzbrukumu
apdraudējums un

datu drošības
trūkums

Izmaiņas klientu
uzvedībā

Sociālā
nestabilitāte

Lielas vai
nepastāvīgas

enerģijas izmaksas

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Respondenti (%), kuri apgalvoja: zināmā mērā sagādā bažas un sagādā milzīgas bažas

Kopumā vadītāji visā pasaulē jūtas vairāk 
apdraudēti nekā citus gadus 

7



PwC

Stratēģiski svarīgākais Latvijā: Kiberdrošība, 
mobilās tehnoloģijas un datu analītika

76% Datu analītika

79% Mobilās tehnoloģijas

94% Kiberdrošība

78% Kiberdošība

81% Mobilās tehnoloģijas

33% Roboti

41% Datorizēts inventārs

50% Akumulatoru un enerģijas tehnoloģijas
53% Mākoņdatošana

62% Ierīču Internets

68% Sociāli aktīvi biznesa procesi

3D drukāšana 27%

Datorizēts inventārs 33%
Roboti 36%

Akumulatoru un enerģijas tehnoloģijas 47%

Sociāli aktīvi biznesa procesi 61%
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Mākoņdatošana 60%

Ierīču Internets 65%

80% Datu analītika

Latvijā Pasaulē

Jautājums: 
Cik stratēģiski svarīgas jūsu organizācijai ir šādas 
digitālās tehnoloģijas?

100%

9% 3D drukāšana
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PwC pētījums «Managing cyber risks 
in an interconnected world. Key
findings from The Global State of
Information Security® Survey 2015»

http://www.pwc.com/gx/en/consulting-services/information-security-survey/
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Lielāki uzņēmumi atklāj vairāk incidentu
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Darbinieki ir visbiežāk minēti kā drošības 
incidentu vaininieki
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Neskatoties uz paaugstinātiem riskiem 2014. 
gadā, IT drošības budžets ir samazinājies
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Galvenās investīciju prioritātes -
novēršana, aizsardzība, atklāšana, reaģēšana
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PwC veikto kiberuzbrukumu
simulāciju rezultāti un novērojumi
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PwC Cyber Security komandas veikto vairāk nekā 
20 kiberuzbrukumu simulāciju rezultāti

Vāja novēršana

Mēs ieguvām neautorizētu 
pieeju biroju un serveru
telpām, kurās tiek glabāti 
vai apstrādāti sensitīvi
dati.

Mēs ieguvām neautorizētu 
pieeju un/vai varējām 
kontrolēt darbstacijas, 
serverus, printeru un
skeneru atmiņu.

Netiek atklāti 
uzbrukumi
Mēs piekļuvām biznesa 
dokumentiem, darbinieku
parolēm, bankas/e-servisu 
tranzakcijām un biznesa 
sistēmām.

Mēs varējām izgūt datus un 
nosūtīt to ārpus 
organizācijas tīkla.

Zema informētība
Mēs izveidojām viltus 
interneta vietnes un
iedrošinājām darbiniekus 
tās apmeklēt un lejuplādēt
ļaunprātīgus failus.

Tikai vienā gadījumā 
darbinieks sazinājās ar  
drošības dienestu un 
informēja par aizdomīgām 
darbībām.

4 stundas
vidēji bija 
nepieciešamas lai
piekļūtu 
datiem/sistēmām 90%

organizāciju neatklāja 
uzbrukumu/nereaģēja 
uz uzbrukumu

100%
‘phishing’ uzbrukuma
rezultātā darbinieki 
atklāja savas paroles
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Kas notiks, ja pret jūsu uzņēmumu tiks vērsts 
mērķēts uzbrukums?

1
Vai jūs atklāsiet 
kiberuzbrumumu?

Iespējams nē. Tikai 10% no testētajām 
organizācijām pamanīja uzbrukumu

2
Vai jūsu drošības 
infrastruktūra/kontroles 
apturēs uzbrukumu?

Iespējams nē. Visos mūsu 
kibreruzbrukumu scenārijos tika atrasta 
iespēja kontroles apiet

3
Vai jūs pamanīsiet, ka 
uzbrukums ir bijis
veiksmīgs?

Iespējams nē. Tikai 5% pamanīja daļu no 
uzbrukuma pazīmēm

4
Vai jūs paspēsiet reaģēt 
pirms tiks nozagta
sensitīva informācija?

Iespējams nē. Neviena no organizācijām 
neatklāja, ka tās dati ir pārsūtīti ārpis
organizācijas tīkla
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Jautājumi?

Šī publikācija ir sagatavota kā materiāls par vispārējiem jautājumiem un nav uzskatāma par specifisku profesionālu konsultāciju. Jums nevajadzētu pieņemt 
jebkādus lēmumus, paļaujoties uz šajā publikācijā iekļauto informāciju, bez iepriekšējas profesionālas konsultācijas saņemšanas. PricewaterhouseCoopers SIA 
nedod nekādas tiešas vai netiešas garantijas par publikācijā iekļautās informācijas precizitāti vai pilnību, un normatīvajos aktos pieļautajās robežās ne 
PricewaterhouseCoopers SIA, ne tās dalībnieki, darbinieki vai pārstāvji neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās jums vai jebkurai trešajai personai, kas 
rīkojusies vai atturējusies no kādas darbības saskaņā ar šajā publikācijā iekļauto informāciju, kā arī par jebkuru lēmumu, kas pieņemts, balstoties uz šo 
publikāciju.

© 2015 PricewaterhouseCoopers SIA. Visas tiesības aizsargātas. Šajā dokumentā "PwC" nozīmē PricewaterhouseCoopers SIA, kas ir starptautiskā firmu tīkla 
PricewaterhouseCoopers International Limited dalībnieks, kurā katrai dalīborganizācijai ir atsevišķas un neatkarīgas juridiskās personas statuss.

Sanita Vītola, CISA

Risku pārvaldības risinājumu nodaļas
Informācijas tehnoloģiju drošības speciāliste

T: +371 67094400

E: sanita.vitola@lv.pwc.com


	Slide Number  1
	Saturs
	PwC 18. gadskārtējā vispasaules uzņēmumu vadītāju aptauja
	Ieguvumi no tehnoloģijām: Darba efektivitāte, klientu pieredze un dati, to analītika
	Ģeopolitiskā nenoteiktība, prasmju pieejamība un kiberdrošība ir lielākie riski biznesa attīstībai Latvijā�
	71% respondentu bažas sagādā kiberuzbrukumu apdraudējums, tostarp datu drošības trūkums�
	Slide Number  7
	Stratēģiski svarīgākais Latvijā:  Kiberdrošība, mobilās tehnoloģijas un datu analītika
	PwC pētījums «Managing cyber risks in an interconnected world. Key findings from The Global State of Information Security® Survey 2015»�
	Lielāki uzņēmumi atklāj vairāk incidentu
	Darbinieki ir visbiežāk minēti kā drošības incidentu vaininieki
	Neskatoties uz paaugstinātiem riskiem 2014. gadā, IT drošības budžets ir samazinājies
	Galvenās investīciju prioritātes -�novēršana, aizsardzība, atklāšana, reaģēšana
	Slide Number  14
	PwC Cyber Security komandas veikto vairāk nekā 20 kiberuzbrukumu simulāciju rezultāti
	Kas notiks, ja pret jūsu uzņēmumu tiks vērsts mērķēts uzbrukums?
	Jautājumi?

