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АПСТРАКТ 

Дигитализацијата  ја зголемува ефикасноста на финансиските институции и ја 

зајакнува вклученоста во финансиските текови, но исто така создава и голем број  

нови и парцијално сфатени ризици што брзо еволуираат и завземаат многубројни 

форми. Едни од клучните ризици се сајбер нападите врз финансиските иституции 

кои стануваат се почести и пософистицирани. 

Денес многу земји го поставија развојот на индустријата за заштита од сајбер 

ризик, сајбер сигурност и стандарди како клучни цели на политиката за сајбер 

сигурноста. 

Свесноста за ризикот се зголемува, фирмите активно го менаџираат сајбер ризикот 

и инвестираат во сајбер сигурноста, а дел од нив ги трансферираат своите ризици 

преку полиси за осигурување за сајбер одговорност. 

Постои потреба дорегулирање на финансиските текови со правни регулативи на 

локално ниво, особено сега кога  дигитализацијата драстично го менува начинот на 

кој се процесираат финансиските трансакции. Исто така како дел од техниките за 

управување со сајбер ризиците би се дала и препорака осигурителните компании 

во Македонија да најдат можност во својата понуда да го вклучат сајбер 

осигурувањето по теркот на поголемите европски компании, а како предуслов за 

тоа е да се направи соодветна база на податоци кои се однесуваат на сајбер 

ризиците, штетите по основ на сајбер нападите и агрегирање на истите. 

 

Клучни зборови: сајбер ризик, сајбер регулатива, финансиски институции, 

дигитализација, финансиски услуги, управување со сајбер ризик, сајбер 

осигурување 
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Образложение за научна и стручна оправданост на темата 

 

Дигитализацијата е моќна економска и општествена сила која ги моделира и 

подобрува животот и иднината на светот. Дигитализацијата е всушност гориво на 

светскиот економски растеж. Но, со дигитализацијата доаѓа и зголеменото 

влијание на сајбер ризиците и свесноста за истите. Ако не се разберат правилно, 

сајбер ризиците имаат потенцијал да го ограничат и дури да го уназадат 

напредувачкиот момент на дигитализацијата што би можело да предизвика 

неповолни ефекти врз светската економија, а индиректно тие ефекти да се пренесат 

и во Република Македонија.  

Сајбер нападите се зголемуваат, а по традиција финансискиот сектор/пазар е 

најголемата мета. 

Финансискиот пазар е широк и разновиден со многу меѓусебно поврзани 

компоненти на начин што ако се нападнати можат понатаму да влијаат на другите 

делови на системот. Учесници на финансискиот пазар се: 

 Банките: комерцијалните банки, инвестициските банки и централната банка 

 Небанкарските финансиски иинституции: компании за управување со 

средства, осигурителни компании, компании за финансирање и  

кредитирање, заеднички фондови 

 Други финансиски услуги: компании за кредитни картички (издавање и 

персонализација), провајдери на платежни услуги, инвестициски фондови 

 Пазари: берзи, пазари на долгови, пазари на стоки, девизен пазар 

 Инфраструктура на финансиските пазари: платни системи, системи за 

порамнување на хартии од вредност, системи за испраќање на пораки. 

Иако во Република Македонија само дел од компонентите финансискот пазар се 

развиени не може да се каже дека е имун на глобалните светски текови и се 

почестите сајбер напади. Непредвидливоста на сајбер нападот како и неможноста 

да се направи проценка на висината на штетите предизвикани од истиот како и 

силната трансмисија на ефектите врз поширока територија и на поврзани 

компоненти на финасикиот пазар, налагаат да се воспостават мерки за заштита од 

сајбер напад, но и да се дорегулира делот од финансиските текови кои се влезени 

во процесот на дигитализација. 
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Во овој труд се анализираат и врските помеѓу сајбер нападите и вкупната 

финансиска стабилност, земајќи ги во предвид и трансмисионите канали и типови 

на сценарија кои би имале системски реперкусии вклучувајќи го следното: 

 Напади на инфраструктурата на финансиските пазари  

 Корумпирање на податоци 

 Пад на пошироката инфраструктура 

 Губење на довербата 

Исто така, во овој труд ќе се опфатени и разгледани мерките кои се веќе преземени 

од страна на финансиските институции во Република Македонија, а се даваат и 

предлози што може дополнително да се направи за да се идентификуваат, 

адресираат и олеснат т.е. надминат заканите врз целокупната финансиска 

стабилност. 

Стабилноста на финансискиот сектор е значајна за економијата. Во 2008 година 

финансиската криза ја стави на тест финансиската стабилност и во многу земји 

јавниот сектор обезбеди поддршка за да се спречи падот на големите финансиски 

институции. После кризата се предложи широк опсег на реформи за да се зачува 

системот вклучувајќи задолжителна поголема адекватност на капиталот, поголема 

ликвидност, како и ефективни одлуки од регулаторите и правни рамки за да се 

осигура дека во случај на пад на некоја банка проблемите ќе можат да се насочат и 

решат на соодветен начин во зависнот од причината за неповолната ситуација во 

која се нашла банката. 

Сепак овие мерки не се однесуваат на суштинските фактори на сајбер ризиците. 

Сајбер ризиците се закана за финансиската стабилност не само преку нивното 

влијание на една институција туку и преку нивното влијание во еден момент на 

повеќе компоненти на финансискиот систем или преку индиректно влијание на 

есенцијални телекомуникациски провајдери, што би можело да има исто или дури 

и поголемо негативно влијание. Со право постои голема загриженост дека сајбер 

ризикот може да премине од пад на една глобална финансиска институција во 

системски ризик кој би бил многу потешко да се менаџира и контролира. 
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 Формулирање на проблемот и цели на истражувањето 

Предмет на истражување во трудот е да се анализира нивото на свесност 

на финансиските институции во Република Македонија за постоењето на сајбер 

ризиците и како истите влијаат на нивната стабилност со што се влијае и врз 

целокупната економска стабилност. Исто така се истражува кои стратегии за 

управување со сајбер ризикот ги користат финансиските институции во 

Република Македонија како и дали постои соодветна регулатива во однос на 

сајбер сигурноста. 

Целта на истражувањето е да се направи анализа какво е искуството на 

финасиските институции во РМ со процесот на дигитализација кој наметнува 

задолжително воведување на политики за сајбер сигурност и потреба од 

користење на соодветни механизми за управување со сајбер ризикот што во 

ерата на забрзана и интензивна дигитализација на финансиските текови е 

неопходно. 

Главната задача на истражувањето е да се добијат теоретски сознанија 

преку анализа на веќе постоечката законска регулатива за сајбер ризик во РМ 

(електронски криминал). Предлозите во овој труд би биле само насоки без 

конечни предлози за законски текст или  политика за сајбер сигурност, а во 

делот на осигурувањето овој труд дава предлог осигурителните компании во РМ 

да се насочат кон формирање на база на податоци за фрекфенцијата на сајбер 

ризиците, интензитетот на влијание и потенцијалните штети по сајбер настан со 

цел да ја дополнат својата понуда со соодветен осигурителен производ кој би го 

олеснил и процесот на дигитализација и би ги намалил негативните импакти на 

тој процес. 

 

 Прашања за истражувањето и хипотези 

Истражувањето во овој магистерски труд се заснова на соодветни хипотези, кои 

треба да се докажуваат. За таа цел, поставена е хипотетска рамка, која покрај 

главната (основна) хипотеза, содржи и две помошни хипотези.  

Основна хипотеза на овој труд е дека дигитализацијата на финансиските текови во 

Р. Македонија наметнува неопходна потреба од развој стратегии за управување со 

сајбер ризикот како и прилагодување на политиките за сајбер сигурност во 

финансиските институции. 
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Помошни хипотези: 

- Развојот на соодветни стратегии за управување со сајбер ризици наметнува 

потреба од регулирање односно дорегулирање на финасискиот сектор во 

делот на политиките за сајбер сигурност и справување со сајбер криминал. 

- Осигурителната индустрија како најбрзорастечка во финансискиот сектор во 

РМ има потреба од формирање на база на податоци за сајбер ризиците и 

штетите од истите како и прераспоредување на потенцијалите со цел да 

воведат производ со кој би ја подржале една од стратегиите за управување 

со сајбер ризиците на финансиките институции – трансфер на ризикот. 

 

 Истражувачки методи и техники 

При реализација на непосредното истражување на сајбер ризиците и 

потенцијалните опасности и влијанија од истите ќе се применат  неколку 

методолошки приоди, кои меѓусебно се надополнуваат. Имено при реализација на 

истражувањето ќе се изведе прибирање, систематизирање и анализирање на 

достапните податоци за избраната тема и поставените тези со употреба на логички 

оправдан и научнофундиран пристап. Покрај теоретските истражувања за 

избраната проблематика ќе се користат познатите научно истражувачки методи: 

 Аналитички метод кој е застапен во целиот труд и се користи во анализа на 

податоците од истражувања на финансиките институции во РМ направени 

со користење на официјални, јавно објавени информации за активностите на 

финансиките институции како и достапни информации и за текот и 

прогресот на процесот на дигитализација во финансискиот сектор. 

 Историски метод со анализа на секундарни извори како што се: книги, 

научни публкации, статии од интернет и сите материјали кои содржат 

информации потребни за избраната проблематика. 

 Индуктивно - дедуктивен метод кој е применет во објаснувањето и 

опишувањето во сите сегменти на предметното истражување, ќе се 

систематизираат добиените резултати од направената анализа на 

финансиките институции во РМ и нивното искуство со сајбер ризикот и ќе 

се извлечат позитивни сознанија за глобалните активности во овој сегмент. 
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 Логичкиот метод кој е застапен во целиот труд и овозможува да се формира 

став за потребата од користење на веќе експлоатираните стратегии за 

управување со сајбер ризикот од страна на финансиските институции во 

РМ, унапредување на истите и воведување на нови односно да се примени 

искуството од другите финансиски институци од други земји и во РМ.  

Позначајни извори од кои ќе се добијат определени податоци, информации, и 

други сознанија за прашањата и проблемите поврзани со сајбер ризикот се 

информации во научната и стручната литература од домашни и странски автори. 

Освен тоа ќе се користат закони, прирачници, информации добиени преку 

интернет и др. За поголема прегледност на материјата што ќе биде елаборирана во 

овој магистерски труд, податоците ќе бидат прикажани во табели и графикони. 

 

Етика на истражувањето 

Истражувањето ќе се заснова на почитување на етичките стандарди. Во 

истражувањето ќе се користат соодевтно цитирани референци, како и законски 

оправдана терминологија. Резултатите ќе бидат доверливи, веродостојни, валидни 

и универзални и ќе можат да бидат лесно сфатени и разбирливи. 

Собраните информации ќе бидат обработени и потоа ќе бидат претставени во 

соодветна форма со цел добиените резултати од истражувањето да се прикажат 

што појасно, по пат на табели и графикони. Исто така, добиените резултати ќе 

имаат и соодветно текстуално објаснување. 

 

Очекувани резултати 

Очекуваните резултати од истражувањето на магистерскиот труд произлегуваат од 

поставените цели на истажувањето. Во овој магистерски труд пред се ќе се направи 

дефинирањето на поимите сајбер ризик и сајбер сигурност. 

Од спроведеното истражување во магистерскиот труд треба да се прикаже улогата 

на стратегиите за управување со сајбер ризикот во процесот на дигитализација. 

Како резултат на ваквото истражување би се добиле резултати кои би можеле да 

служат за подобро разбирање на сајбер ризиците гледано од аспект на финансиките 

институции и од друга страна нивното влијание врз финансиската стабилност. Со 

направената анализа за нивото на свесноста за постоењето на сајбер ризиците во 
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финансиските текови  во Република Македонија како и начините со кои 

финансиските институции се справуваат со ваквиот тип на ризици ќе се добие јасна 

слика на сегашната состојба и ќе се дојде до насоки како да се креираат сигурносни 

политики и стратегии за управување со сајбер ризиците со цел да се намали 

нивното влијание врз стабилноста на финансискиот сектор во РМ. 

 

I. ВОВЕДНИ РАЗГЛЕДУВАЊА 

 

Дигитализацијата  ја зголемува ефикасноста на финансиските институции и ја 

зајакнува вклученоста во финансиските текови но исто така создава и голем број  

нови и парцијално сфатени ризици што брзо еволуираат и завземаат многубројни 

форми. Едни од клучните ризици се сајбер нападите врз финансиските иституции 

кои стануваат се почести и пософистицирани. Финансискиот сектор е популарна 

мета на сајбер нападите. Сите типови на банки, процесинг центри, центри за брз 

трансфер на пари се цел на сајбер напади кои ги компромитират нивните системи. 

Затоа е потребно воспоставување на поригорозна законска рамка во однос на 

прекршоците од сајбер природа како на локално ниво на секоја држава така и на 

глобално. На пример, би можеле да се склучат меѓународни спогодби за 

екстрадиција на хакерите, да се предложат и имплементираат мерки за земјите кои 

не соработуваат или се т.н. „рај“ за сајбер криминалот. Исто би можеле да се 

воведат мерки за да се избегнат поголеми падови или ширење на последиците од 

сајбер нападите како што се меморандуми за соработка на меѓунардно ниво за 

споделување на информации во однос на глобалните сајбер напади. 

Институциите од финансискиот пазар во последните 10 години доживеаа 

могубројни сајбер напади од типот на oдбивање на услуги на веб, напади со 

изнудување, измами при трансфери на пари, измами со кредитни картички. Некои 

од најопасните сајбер напади кои ги претрпел финансискиот сектор ги афектирале 

финансиските инфраструктури (системите за праќање на пораки како СВИФТ), 

намерно уништување на фајлови и хардвер или компромитирање на податоци и 

системи на начин што негативно влијае на обезбедувањето на финансиските 

услуги. Ваквите прекршоци ја поткопуваат довербата во финансискиот систем или 

индивидуалните институции. 
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Виртуелно секој е изложен на сајбер ризик во некоја форма.  Економските аспекти 

на сајбер сигурноста добива зголемена важност и видливост, а деновите кога сајбер 

ризикот се сметаше за чист ИТ ризик се одминати. Денес многу земји го поставија 

развојот на индустријата за заштита од сајбер ризик, сајбер сигурност и стандарди 

како клучни цели на политиката за сајбер сигурноста. 

Свесноста за ризикот се зголемува, фирмите активно го менаџираат сајбер ризикот 

и инвестираат во сајбер сигурноста и до некој обем ги трансформираат своите 

ризици преку полиси за осигурување за сајбер одговорност. 

Во првиот дел  на овој магистерски труд се дадени воведни разгледувања на 

темата како и основни информации за комплексноста на финансиките институции 

и финансиските текови со забрзаната дигитализација која со себе го носи и 

предизвикот за справување и контролирање на цајбер ризикот. 

Во вториот дел се дефинира поимот сајбер ризик и сите форми кои ги има истиот. 

Исто така како дел од дефиницијата се вклучени најважните карактеристики на 

ризикот и проценката на импактот на сајбер ризиците врз финансиските системи 

како и можните сценарија за сајбер напади врз финансиските институции.  

Во третиот дел  се наведени стратегиите за управување со сајбер ризикот со 

предходна анализа на финансиската стабилност во ерата на сајбер ризиците. За 

оваа цел се наведени историски податоци за искуството со сајбер нападите, 

последиците и научените лекции. Активното управување со сајбер ризикот е 

значаен со цел да се обезбедат соодветни мерки и стратегии поврзани со сајбер 

околината. Основните стратегии/методи/опции се: 

 намалување на ризикот 

 трансфер на ризикот  

 избегнување на ризикот 

Четвртиот дел на овој труд е насочен кон осигурувањето на сајбер ризикот како 

еден од начините за управување со сајбер ризикот. Осигурувањето е дел од 

стратегијата за трансфер на ризикот и како таква не обезбедува само алатка за 

трансфер на ризикот туку и знаење во областа на управувањето со истиот. Од 

извешатите и анализите на големите осигурителни компании се доаѓа до заклучок 

дека овој вид на осигурување е сеуште во фаза на детски болести и потребно е 

време да се консолидираат сите истражувања и анализи за да се креира соодветен 
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продукт за осигурување на сајбер рзиците. Супервизорските тела на осигурувањето 

на глобално ниво целосно се вклучуваат со анализи и предлог регулативи за 

контрола на осигурителните услуги од овој вид. Исто така е потенцирано дека 

осигурителните компании работат на својата експертиза во делот на сајбер ризикот 

со цел да понудат подобри услуги за своите клиенти, но и самите вложуваат во 

превенција од последиците од можен сајбер напад имајќи го во предвид фактот 

дека и осигурителните компании се дел од сложениот финансиски систем. 

Во петтиот дел овој труд е обработена состојбата во РМ во однос на 

идентификувањето и управувањето со сајбер ризикот преку анализа на 

карактериски на финансискиот сектор во РМ и процесот на дигитализација, 

подготвеност на финансиските институции во РМ за справување со можен сајбер 

напад и правна регулатива во РМ во однос на спречување на сајбер напади. Од 

анализи на законски текстови поврзани со регулација на сајбер ризикот во РМ се 

доаѓа до заклучок на кое ниво е свесноста на финансиските институции за сајбер 

ризикот во РМ и активностите кои ги преземаат за управување со истиот. 

Во шестиот дел се сублимирани податоци како финансиските институции се 

справуваат со ризици и во овој дел се дава и насока во кој правец треба да се 

дорегулираат финансиските текови со правни регулативи особено сега кога  

дигитализацијата драстично го менува начинот на кој се процесираат 

финансиските трансакции. Исто така како дел од техниките за управување со 

сајбер ризиците се дава и препорака до осигурителните компании во Македонија да 

најдат можност во својата понуда да го вклучат сајбер осигурувањето по теркот на 

поголемите европски компании, а како предуслов за тоа е да се направи соодветна 

база на податоци кои се однесуваат на сајбер ризиците, штетите по основ на сајбер 

нападите и агрегирање на истите. Во овој дел ќе се даде и насока во кој правец 

треба да се дорегулираат финансиските текови со правни регулативи особено сега 

кога дигитализацијата драстично го менува начинот на кој се процесираат 

финансиските трансакции.  
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II.  ДЕФИНИРАЊЕ И КАРАКТЕРИСТИКИ НА САЈБЕР РИЗИКОТ 

1. Дефиниција за сајбер ризик – сајбер ризикот како оперативен ризик 

 

Терминот „сајбер ризик“ (енг. Cyber risk) се однесува на повеќекратни различни 

извори на ризик кои ги афектираат информативните и технолошките средства на 

една компанија. Најпознати примери за сајбер ризик се крадење на идентитет, 

откривање на чувствителни информации и прекин на работењето (bisiness 

interruption). Направени се многу обиди за да се дефинира сајбер ризикот. Некои од 

дефинициите се многу тесни и сајбер ризикот го дефинираат како ризик што се 

однесува на „злобни“ електронски настани што предизвикуваат прекин на 

работењето и финансиска загуба1. Други ги опфаќаат ризикот од поширока 

перспектива и го дефинираат како ризик на информативната сигурност2 или ризик 

кој предизвикува пад/неуспех на информативниот систем3. Терминот „сајбер“ е 

кратенка од сајберспејс (сајбер простор, дигитален простор) што генерално 

подразбира интерактивен домен составен од сите дигитални мрежи кои се користат 

за складирање, модифицирање и комуницирање на информации. Сајбер просторот 

ги вклучува сите информациски системи кои се користат за поддршка на 

работењето, инфраструктура и сервиси4. 

 

Дефиницијата за сајбер ризик што ќе се користи во овој труд  е широка и се базира 

на тоа како регулаторите на осигурителниот и финансискиот пазар го 

категоризираат сајбер ризикот - како оперативен ризик релевантен за 

информатичко-технолошките средства. Сајбер ризикот по оваа насока се дефинира 

како  „оперативни ризици на информатичко-технолошките средства кои имаат 

последици кои влијаат на доверливоста, достапноста или интегритетот на 

информациите или информатичките системи“5.  Според рамките за опретивен 

ризик во Базел II6 и Солвентност II7 сајбер ризикот се категоризира во четири 

четири класи:  

                                                 
1  Mukhopadhyay et al. (2005, 2013)  
2  Öğüt et al. (2011) 
3  Böhme and Kataria (2006) 
4  GCHQ (2012) 
5 Cebula and Young (2010) 
6 BIS (2006) 
7 CEIOPS (2009) 
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(1) активности на луѓе,  

(2) неуспех/пад на системи и технологии,  

(3) неуспешни внатрешни процеси и  

(4) надворешни настани. 

Емпириските информации за сајбер ризикот се релативно ограничени. Едно од 

ретките истражувања кое е добро документирано е она за протекување на 

податоците (data breach) за што Ponemon Institute годишно обезбедува информации 

за повеќе земји и повеќе индустрии.8 Истражувањата откриваат дека нарушувањето 

на безбедноста и податоците резултирале во просечно финансиско влијание од 9,4 

милиони УСД во 2013 година a тој број да e значително зголемен во наредните 

години. McAfee  го проценува глобалното економско влијание на сајбер криминал 

и сајбер шпионажа од 300 милијарди УСД до 1 трилион УСД.9  Во извештајот за 

Светскиот економски форум вкупните економски загуби од компјутерски 

криминал во 2009 година само во САД се повеќе од 500 милиони УСД10. Постојат 

уште неколку други студии кои нудат  повеќе технички податоци, специфични за 

некои земји или вид на компјутерски ризик (на пр. сајбер напади).11  

Речиси сите податоци објавени во сферата на сајбер ризикот обезбедуваат само 

широки индикации за вкупниот сајбер ризик со тоа што тие се занимаваат за 

специфични пазарни сегменти. Во овој дел од трудот, се проширува дефиницијата 

и карактеристиките на сајбер ризикот разгледувајќи дел од индивидуални сајбер 

ризици. 

 

 

 

 

 

                                                 
8 Ponemon Institute (2013a, b). 
9 McAfee (2013). 
10 World Economic Forum (2012) 
11 Студии кои нудат податоци за сајбер ризици: на годишно ниво е Computer Crime and Security 

Survey (Computer Security Institute, 2014), на месечно ниво е Internet Security Threat Report 

(Symantec, 2014), на годишно ниво е Cyber Liability & Data Breach Insurance Claims Study (Greisiger, 

2013), на месечни ниво е Cyber Attack Statistics (Hackmageddon, 2013), и неколку студии направени 

од  KPMG Forensic Services (види KPMG, 2013). Понатаму, годишно публикуваната студија Global 

Corporate IT Security Risks Study (Kaspersky Lab, 2013) специјално се фокусира на клучните ИТ 

безбедносни прашања и сајбер закани кои го загрижуваат биснис секторот. 
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Табела 1. Категории на сајбер ризик 

Категорија Опис Елементи 

Подкатегорија 1: активности на луѓе 

Ненамерни 
Ненамерни дејствија без злобни 

намери 
Грешки и пропусти 

Намерни 
Дејствија кои се преземаат со 

намера да направат штета 

Измама, саботажа, кражба и 

вандализам 

Неактивност 
Нетостиг на дејствија или неуспех 

да се дејствува во одредена 

ситуација 

Недостаток на соодветни вештини, 

знаење, водење и достапност на 

вработени за преземање дејствија 

Подгатегорија 2 : системски и технолошки неуспеси 

Хардвер 
Ризици поврзани со падови на 

физичката опрема 

Неуспех поради капацитет, 

перформанси, одржување и 

застареност 

Софтвер 

Ризици кои произлегуваат од 

софтверски средства од сите 

видови, вклучувајќи програми, 

апликации и оперативни системи 

Компатибилност, управување со 

конфигурации, промена на 

контроли, безбедносни поставки, 

практики на кодирање и тестирање 

Системи 
Неуспех на интегрираните системи 

да работат како што е предвидено 

Дизајн, спецификации, интеграција 

и комплексност 

Подгатегорија 3: неуспех на внатрешните процеси 

Процес на 

дизајн и/или 

извршување 

Неуспех на процесите да ги 

постигнат нивните посакувани 

исходи поради слабите процеси во 

дизајнирањето или извршувањето 

Тек на процесот, документација на 

процесот, улоги и одговорности, 

известувања и алерти, тек на 

информациите, ескалација на 

проблеми, договори за одржување 

на услуги и примопредавање на 

задачите 

Контроли на 

процесот 

Несоодветни контроли на 

оперативноста на процесот 

Статус на монитрингот, метрика, 

периоднично разгледување и 

сопственост на процесот 

Процеси на 

поддршка 

Неуспех на организациските 

процеси за поддршка да се 

испорачаат соодветни ресурси 

Персонал, сметководство, тренинг и 

развој, и набавка 

Подкатегорија 4: надворешни настани 

Катастрофи 

Настани од природни извори или 

човек на кои организацијата нема 

контрола и може да се појават без 

очекување/најава 

Временски настан, пожар,  поплава, 

земјотрес, немири 

Правни 

проблеми 
Ризици од правни проблеми 

Усогласеност со регулатива, правни 

работи и  судски процеси 

Проблеми од 

работењето 

Ризици кои произлегуваат од 

промени во бизнис опкружувањето 

на организацијата 

Неуспех на добавувач, пазарни и 

економски услови 

Зависности од 

услуги 

Ризици кои произлегуваат од 

зависноста на организацијата од 

наворешни страни 

Комунални услуги, служби за итни 

услуги, гориво и транспорт 

Извор: Cebula and Young (2010) 
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Сајбер ризикот обично се дефинира како изложеност на штета или загуба како 

резултат на нарушување или напади на информациски системи. Сепак, оваа 

дефиниција мора да се прошири. Подобра, посеопфатна дефиниција е 

„потенцијалот на загуба или штета поврзана со техничка инфраструктура или 

употреба на технологија во рамките на една организација“. 

Настаните опфатени со оваа дефиниција можат да се категоризираат на повеќе 

начини. Едниот начин е според намерата. Настаните може да бидат резултат на 

намерни злонамерни дејства, како што е хакер кој извршува напад со цел да се 

загрози чувствителната информација, но тие исто така може да бидат ненамерни, 

како што е грешка на корисникот што го прави системот привремено недостапен. 

Ризичните настани може да потекнуваат од извори надвор од организацијата, како 

што се компјутерски криминалци или партнери во синџирот на снабдување, или 

извори во организацијата, како што се вработени или изведувачи. 

Комбинирањето на овие две димензии ја креира практичната рамка за попис и 

категоризација на сајбер ризици: 

 Внатрешна злонамерност (Internal Malicious): Намерни акти на саботажа, 

кражба или друга злоупотреба извршени од вработените и другите 

инсајдери. На пример, незадоволниот вработен ги брише клучните 

информации пред да ја напушти организацијата. 

 Внатрешна ненамерна (Internal Unintentional): Дела што водат до штета 

или загуба што произлегува од човечка грешка извршена од вработените и 

другите инсајдери. На пример, во 2013 година, NASDAQ доживеа проблеми 

со внатрешната технологија што предизвика пад на (бекап) резервните 

системи12. 

 Екстерн злонамерен (External Malicious): Најобјавуван сајбер ризик; 

насочени напади од надворешни страни, вклучувајќи криминални 

синдикати, хактивисти и држави. Примерите вклучуваат мрежна 

инфилтрација и екстракција-вадење на интелектуална сопственост и напади 

                                                 
12 http://www.reuters.com/article/us-nasdaq-halt-glitch-idUSBRE97S11420130829 (пристапено 

на 09.03.2020) 

 

http://www.reuters.com/article/us-nasdaq-halt-glitch-idUSBRE97S11420130829
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со негирање на услуги (denial-of-service - DoS attacks) кои предизвикуваат 

проблеми со достапноста на системот, деловни прекини (business 

interruptions) или се влијаат на правилното работење на поврзаните уреди 

како што се медицински уреди или индустриски системи. 

 Надворешно ненамерно (External Unintentional): Слично на внатрешното 

ненамерно, тие предизвикуваат загуба или оштетување на деловните 

активности, но не се намерни. На пример, партнерот од трета страна (third 

party partner) кој има технички проблеми може да влијае врз достапноста на 

системот, а исто така и природните непогоди (катастрофи). 

Не се нецелосни само дефинициите за сајбер безбедност и сајбер ризикот. 

Списокот на оние кои се одговорни за обезбедување физички и дигитални средства 

ретко се проширува преку ИТ и управување со физички постројки во бизнисот, 

што е кратковидо со оглед на денешните ИТ дигитални бизниси. Одговорните лица 

за информативна безбедност (CISOs) се појавија пред околу една деценија, но од 

неодамна тие имаат редовна интеракција со извршното раководство и управните 

одбори т.е. надвор од управувањето со ИТ . 

Секој е извор на сајбер ризик. Јавните неуспеси стануваат лични. Личните 

неуспеси стануваат јавни. Дури и навидум малите пропусти во одлучувањето  или 

надзорот врз политиката може да има сериозни последици. Преку споделувањето 

на социјалните медиуми може да се открие критична лична информација која може 

да биде искористена. Да не се одјавите (log out) од системот на крајот на денот е 

широка отворена врата за крадците на информации. 

Истакнувајќи дека нема непогодени страни кога станува збор за сајбер безбедност 

и управување со сајбер ризик, засегнатите страни кои треба да формираат политика 

вклучуваат неочекувани титули за работни места. Софтверските инженери и 

развивачите (developers) мора да обезбедат новите изданија да се испорачуваат без 

грешки кои можат да бидат експлоатирани. Тимови за човечки ресурси користат 

софтвер за управување со човечки капитал (HCM- Human Capital Management) 

честопати базиран на cloud технологија, кој содржи лични информации на 

вработените, како што се броеви за социјално осигурување, адреси на домови, 

медицински информации и други чувствителни информации. Синџирот на 
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снабдување на претпријатието, каналот за дистрибуција, партнерската мрежа и 

слични трети страни кои рутински имаат пристап во системот и честопати се 

интегрирани, може ненамерно да биде вектор за дефекти во сајбер безбедноста. 

 

1.1. Мерење на сајбер ризикот во финансиските институции 

 

На фирмите за финансиски услуги им е тешко да ги подобрат своите способности 

за мерење на сајбер ризик. Тоа е макотрпен процес кој дополнително е влошен од 

недостаток на согласност за стандарди и заеднички јазик. Пет предизвици со кои се 

соочуваат компаниите за финансиски услуги кои сакаат да го зајакнат мерењето на 

сајбер ризикот и сајбер безбедноста се наведени подолу. 

 

 На бизнисот му недостига формално дефиниран апетит за ризик  

Успешната шема за управување со сајбер-ризик бара цврсто разбирање на апетитот 

за ризик на компанијата13. Добро дефиниранираниот апетит за ризик се преточува 

во  деловни одлуки, динамички ги поврзува деловната стратегија, целите на 

ефикасноста и управувањето со ризикот на компанијата14. Дефинирањето на 

апетитот за корпоративен ризик започнува со воспоставување на почетна основа за 

ризик - каталог на многу видови на изложеност на ризик на фирмата во 

финансиски поглед. По изготвувањето на списокот на ризици, раководството може 

да утврди дали нивните тековни оперативни практики и профилите на ризик се 

усогласени со саканиот апетит за ризик и толеранција.  

 

 

  Управувањето со сајбер ризикот не е целосно интегриран во управувањето со 

ризици во фирмите.  

И покрај тоа што сајбер ризикот е најголемиот ризик со кој се соочува 

индустријата за финансиски услуги и водечка тема на состаноците на управните и 

надзорните одбори, многу финансиски институции имаат модели на ризик од 

                                                 
13Во 2013, Одборот за финансиска стабилност обезбеди сет од 8 цели кои треба да ги постигне 

извештајот за ефективен апетит за ризик.“Principles for an Effective Risk Appetite Framework,” 

Financial Stability Board (Ноември 18, 2013).  
14 Richard Barfield, “Risk Appetite — How Hungry Are You?” the journal, Специјално издание за 

управување со ризик , PricewaterhouseCoopers, стр. 8–13 (2005). 
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сајбер безбедност кои се надвор од структурата за управување со ризик на 

претпријатието. Традиционално, со компјутерската безбедност се управува во 

рамките на ИТ, одделно од функциите за управување со оперативниот ризик и 

функциите на усогласеност. Исклучувајќи го ризикот од сајбер безбедност од 

останатите ризици на претпријатијата, намерно или ненамерно, ги зацврстува 

комуникациските бариери меѓу главните службеници за ризик (COR - Chief Risk 

Officers), главните службеници за информации (CIO - Chief Information Officers ) и 

одговорните лица за информативна сигурност (CISO - Chief Information Security 

Officers) и може да доведе до погрешно насочување кон приоритет на заштитата на 

ИТ средствата над деловните средства. 

Во истражувањата и трудовите од оваа област се истакнува вредноста на 

интегрирање на функциите за управување со сајбер ризик во пошироката 

стратегија за управување со ризик на фирмата. Од неодамна сајбер нападите од 

надворешни закани, како што се хактивисти или кражба на интелектуална 

сопственост, во рамките на една организација се повеќе се препознаваат како 

форми на оперативен ризик15, ризик од настанување загуба заради надворешни 

настани или внатрешни процеси, луѓе и системи. 

 

 

  На бизнисот му недостига конзистентна, поширока организациска номенклатура 

на ризици и стандарди за мерење 

Исто како што управувањето со ИТ ризикот треба да биде целосно интегрирано во 

управувањето со ризикот на претпријатието, јазикот на мерење на ИТ ризикот 

треба да се прифати низ организацијата. Секој сајбер ризик треба да се опишува 

како (а) веројатност и (б) финансиско влијание од одредена и добро дефинирана 

закана која искористува добро дефинирана ранливост што потоа има една или 

повеќе последици врз бизнисот/работењето. Со тоа може да се намали можноста за 

погрешно комуницирање со други деловни единици и може да се олесни анализата, 

агрегацијата и споредбата меѓу ризиците од кој било вид. 

                                                 
15 Една од главните придобивки од вклучувањето на сајбер ризикот под чадор на оперативниот 

ризик е тоа што дава можност CISO да работи заедно со CRO за развој на планови за непредвидени 

состојби за сајбер напади. Ваквите планови обично вклучуваат распоредување на резервни системи 

сè додека погодените ИТ системи не се поправат и повторно се вратат на интернет и може да 

вклучуваат пристап до клиентите, комуникација со регулаторите и идентификување на загубите 

направени од компанијата или нејзините клиенти. 
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 Бизнисот е неспособен да го квантифицира вистинскиот трошок на еден сајбер 

инцидент 

Организациите имаат тенденција да одговорат на успешен сајбер напад со обид да 

се изолираат и да ја санираат заканата за продолжување на нормалното работење 

во најкус можен рок. Како резултат, вкупната цена на сајбер инцидентот обично се 

пресметува како збир на трошоците за одговор на инцидентот и изгубената деловна 

активност за време на застој. Но вкупната цена на сајбер инцидентот може да биде 

многу повисока од тоа и често вклучува трошоци што е тешко да се измерат. На 

пример, сајбер нападот може да резултира во деградација на репутацијата на 

брендот кај клиентите и губење на идниот бизнис. Бидејќи вработените кои 

работат на санација на заканите не можат да ги следат другите деловни 

приоритети, пресметката на вкупната цена треба да вклучува и можност за 

трошоци за плати на вработените и расходи за санација. Поради ваквите пропусти, 

организациите погодени од сајбер напад имаат тенденција да пријавуваат помали 

загуби отколку што се генерилале. Исто така, може да предизвика тие да ги 

потценат очекуваните трошоци на потенцијалните сајбер инциденти, што доведува 

до лошо распоредување на трошоците за инвестирање. 

 

  На бизнисот му недостига квалификуван кадар за сајбер сигурност 

Растечкиот недостаток на квалификувани професионалци за информативна 

безбедност значи дека деловните субјекти може да немаат доволно вработени за да 

развиваат, работат и да следат робусна програма за безбедност на информации. 

Побарувачката за персонал за сајбер безбедност продолжува да ја надминува 

понудата со квалификувана работна сила. До 2021 година, глобалниот недостиг на 

таленти за сајбер безбедност се очекува да достигне 3.5 милиони.16
 

Сајбер безбедноста денес е на врвот на агендата на управните и надзорните одбори, 

затоа што е добро разбрано дека сајбер влоговите никогаш не биле повисоки. 

Иновациите и стратешките достигнувања што ги прават организациите ќе 

продолжат да ги зголемуваат ризиците. Не е проблем што може да се реши; сајбер 

                                                 
16 Steve Morgan, “Cybersecurity Labor Crunch to Hit 3.5 Million Unfilled Jobs by 2021,” Cybersecurity 

Business Report, CSO (June 6, 2017). 
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ризикот не може целосно да се искорени, но може да се управува да се олесни 

напредокот на компанијата. 

Одлуките за апетитот за сајбер ризик треба да се донесат со деловната активност и 

да се комуницираат низ целата организација. Важно е да се разбере културата на 

компанијата и како клучните засегнати страни одговараат на следниве прашања: 

 Кои загуби би биле катастрофални? 

 Без што може да се преживее и колку долго? 

 Кои информации апсолутно не можат да паднат во погрешни раце или да 

бидат јавно објавени? 

 Што може да предизвика лична штета на вработените, клиентите, 

партнерите, посетителите? 

Создавање заедничка таксономија за управување со ризик и јазик е од суштинско 

значење за една организација да го разбере сајбер ризикот во контекст на нејзините 

општи цели. 

 

1.2. Влијание на сајбер настаните  

 
Цената на некои неуспеси во сајбер безбедноста може да се мери во монетарни 

единици. Трошоците вклучуваат парични казни, правни такси, изгубена 

продуктивност и ублажување, санација и одговор на инциденти. Овие трошоци, 

исто така, вклучуваат парични казни од недостаток на усогласеност. 

Другите трошоци се потешко да се измерат. Тие се квалитативни и долготрајни. 

Истите вклучуваат намалена вредност на акциите, намален goodwill и губење на 

интелектуална сопственост, што доведува до послаба позиција на пазарот или, во 

некои случаи, целосно елиминирање на конкурентската предност. Постојат 

влијанија од трети страни во обете насоки. Можно е трето лице да доживее настан 

со загуба и иако е ненамерно, ова може да влијае на крајните рокови или уште 

полошо да ги открие сопственичките информации. Овие трошоци што се потешко 

да се измерат сеуште имаат големо, негативно влијание врз бизнисот и мора да 

бидат земени во предвид. 

Поим за тоа како да се покаже вредноста на инвестиции во управувањето со сајбер 

ризикот е оној со кој се бори индустријата затоа што успехот е невидлив - тоа е 
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отсуство на сајбер настан или можност да се покаже дека некој настан имал помало 

влијание отколку што би можел да има. Тешко е да се покаже поврат на 

инвестицијата за програми за управување со сајбер ризик. Организациите треба да 

развијат способност да докажат дека инвестициите што ги прават се усогласени со 

реалните ризици со кои се соочуваат. Тие мораат да се запрашаат дали прават 

соодветни инвестиции во безбедноста, будноста и отпорноста и дали тие одлуки се 

засноваат на реално разбирање на специфичните ризици со кои се соочува нивната 

организација и големината на влијанието што може да го има сајбер нападот. 

Управувањето со сајбер ризикот не е само трошок за бизнисот, туку позитивна 

инвестиција за да се овозможи успех на стратешки иницијативи за раст и 

перформанси (Deloitte Advisory Cyber Risk Services). Со оглед на огромен број 

извори на сајбер ризик и при секој настан да има различни нивоа на потенцијално 

влијание, приоритизацијата е клучна. Утврдување на тоа како и каде да се 

распределат човечки, финансиски и технолошки ресурси е комплициран 

пресметка. Формулата ивнолвира и нематеријални и материјални средства, е 

субјективна и вклучува варијабли засновани врз институционална удобност, 

приоритети и управување, политики за ризик и усогласеност, регулаторни обврски 

и правни обврски. 

Добар прв чекор е идентификување и класификација на апликации, бази на 

податоци, системи и информации. Практична шема за класификација (во опаѓачки 

редослед на важноста) е следната: 

1. Критични системи за бизнисот и работењето. Тоа се виталните органи на 

бизнисот каде што живеат најчувствителните информации, вклучувајќи 

интелектуална сопственост, информации за физички средства и системи 

потребни за водење на бизнисот. Ова вклучува информации кои исто така 

можат да влијаат врз животот или смртта. 

2. Основна инфраструктура (Core infrastructure), проширен екосистем. Вообичаени 

примери вклучуваат апликации за управување со синџирот на снабдување 

(SCM - supply chain management) и портали на партнери. 

3. Надворешни, јавни интерфејс системи и точки на интеракција. Вообичаени 

примери вклучуваат веб-сервери и системи со IP адреси достапни преку 

Интернет. 
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И покрај тоа што може да биде контра продуктивно да се даде приоритет на 

внатрешните системи како критична област на фокус, важно е да се даде приоритет 

на она што може да предизвика најголема штета доколку ризикот не се управува 

соодветно. Ако фокусот е исклучиво на она што е јавно и со кои се соочува 

клиентот, тогаш најважните информации или критичните системи на 

организацијата се занемаруваат. Овие критични системи на деловно работење, 

доколку бидат погодени, би можеле да го запрат бизнисот во целост.  

„За многу организации, да се стане вистински отпорен на сајбер напади бара 

повеќе од дополнителни (incremental) подобрувања. Потребна е организациска 

трансформација што го проширува опсегот на вклученост на врвот на 

организацијата и поттикнува фокус на деловниот ризик, а не на технолошките 

контроли. Ова побарува способност за фокусирање на инвестициите во 

ублажување на веројатните исходи, засновано врз широко разбирање на мотивите 

на напаѓачот и можноста да се предвидат сценарија со големи влијанија“ (Deloitte 

Advisory Cyber Risk Services). 

1.3. Апетит за сајбер ризик 

 

Апетит за ризик е нивото на толеранција што една организација го има за ризик. 

Еден аспект на дефиницијата е разбирање на колкав ризик е една организација 

подготвена да толерира, а другиот размислува за тоа колку една организација е 

подготвена да инвестира или да потроши за управување со ризикот. Апетитот за 

ризик ги поставува границите за приоретизирање кои ризици треба да се третираат. 

Апетитот за сајбер ризик треба да биде поставен од извршниот директор, 

Одговорното лице за информативна сигурност и Одговорното лице за ризик (CEO, 

CISO и CRO) и потоа да се сподели низ целата организација. Пресметување на 

сајбер ризикот преку тековно проценување користејќи дефинирани и докажани 

методологии и квантитативни мерења и квалитативни елементи на ризик е од 

клучно значење за една организација што одредува колкав ризик се подготвени да 

прифатат за да постигнат специфични деловни цели. Понатаму, одредувањето 

апетит за сајбер ризик не може да биде само вежба одвреме на време. Тoа мора да 

стане тековен (ongoing) процес што вклучува постојана проценка и повторна 

евалуација. Иако се чини дека поставувањето апетит за сајбер ризик може да биде 
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едноставно техничко, има повеќе од тоа. Треба да вклучува и не-технички 

функции. Апетитот за сајбер ризик ги поврзува оперативниот ризик, сајбер ризикот 

и ризикот на претпријатието во меѓу-функционални разговори. Стратегискиот 

разговор се однесува на ризикот што организацијата е подготвена да го преземе и 

она што контроли го става во функција за да се даде приоритет на управувањето со 

сајбер ризик. Поставувањето на апетитот е клучно за ефективно и ефикасно 

управување со деловно работење со цел да насочи една организација да знае каде 

да инвестира време и ресурси. 

1.4. Карактеристики на сајбер ризикот 

 

Сајбер-нападите еволуираат брзо и се многу динамични по природа, што ја 

отежнува проценката на ризикот. Моделите на сајбер инциденти се разликуваат 

многу во индустријата и со текот на времето.  

Интернетот во голема мерка е анонимен, што го отежнува идентификувањето на 

сајбер заканите. Финансиската индустрија се справува со проблемот на 

непрепознатливи сторители (проблем со идетификување на сајбер-просторот) 

обидувајќи се да ги разбере мотивациите и можностите на сторителите. 

Сајбер ризикот е пример за во учебник за системски ризик. Изложеноста на 

сајбер ризик е честа појава кај фирмите и ризиците стануваат многу корелирани и 

под стрес. Постоењето на асиметрични информации може да доведат до 

потценување и погрешно проценување на сајбер ризикот. Исто така,  

несовршеностите значат дека пазарот за трансфер на сајбер ризик може да е 

неуспеешен и да доведе до неефикасно распределување на ризикот во 

финансискиот систем. Главните извори на системски сајбер ризик се изложеност 

на несоодветно заштитени пристапи кон одредена мрежа, концентрација на ризик, 

корелација на ризик и пренесување на ризикот (зараза). Сепак, не е јасно која 

политика може да биде најдобр одговор на системскиот сајбер ризик, вклучително 

и како да се дизајнира ex-ante регулатива и да се примени ex-post одговорност и на 

кое ниво треба да соработуваат фирмите, владите и меѓународните финансиски 

институции. 
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2. Естимација на влијанието на сајбер ризиците на финансиите системи  

 

Фирмите, вклучително и институциите за финансиски услуги, долго време го 

гледаа сајбер ризикот, главно, исто така внатрешен, ИТ безбедносен проблем. Со 

текот на времето, оваа перспектива еволуираше и исто така вклучува и оперативни 

ризици поврзани со непосредните деловни партнери на фирмата - вклучително и 

договорни страни и трети страни на кои се извршени активности за 

sajberбезбедност, како што се набудување на закани или складирање на податоци, 

се склучени со договор. Така, процесите и контролите на внатрешното управување 

со ризикот се проширија за да ги опфатат фирмите и клиентите кои се веднаш 

поврзани со деловната активност на фирмата. Во многу случаи, фирмите користат 

договори или меморандуми за разбирање (MOU-memoranda of understanding) за да 

ги надминат асиметрите на информации (на пр. со деловни партнери и продавачи 

на трети лица), да ги разјаснат стандардите за компјутерска безбедност за тие 

фирми и да доделуваат одговорности (на пр. за одговор во случај на сајбер 

инцидент или плаќање во случај на финансиска загуба). 

 

Слика 1. Влијание, трансмисија на шок и контрола 

 
Извор: Atlantic Council (2014); E. Kopp, L. Kaffenberger, C. Wilson 

 

Вистинската агрегација на ризиците поврзани со сајбер-просторот е далеку 

поголема од внатрешните капацитети за мониторинг и управување со ризик на 

одделни институции (Слика 1). На пример, постојат ризици кои произлегуваат од 
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општата инфраструктура (на пр. снабдување со електрична енергија, вода, 

инфраструктура на финансискиот пазар) или технолошки екстерналии (на пр. 

влегување на нови технологии) кои се надвор од контролата на одделни фирми. 

Покрај тоа, дури и со меморандум за разбирање и договори, практично е 

невозможно да се следат сајбер ризикот и ранливоста дури и на блиски деловни 

партнери. Досега, индустријата се обиде да го контролира ризикот кои 

произлегуват од овие надворешни димензии преку прописи/регулативи и 

стандарди. Конечно, ризиците можат да произлезат од неочекувани надворешни 

шокови, како меѓународни конфликти кои доведуваат до зголемување на бројот на 

сајбер напади. Ударите на тоа ниво се појавуваат надвор од системот и контролата 

на институции, и влијаат на голем дел од сајбер просторот, а бараат некаква форма 

на интервенција на владата и не можат да се управуваат ниту од приватниот пазар, 

ниту преку регулативи. Табелата 2 дава сеопфатна слика за различните нивоа на 

агрегација на ризик во сајбер доменот, илустрирана со примери. Нивоата се 

рангираат според степенот на контрола на поединечна институција над овие извори 

на ризик. 

 

Табела 2. Нивоа на агрегација на сајбер ризикот 

 Опис Примери 

Внатрешна ИТ и 

комуникациска 

технологија 

Внатрешни ИТ системи на организацијата 

Хардвер, софтвер, сервери, 

персонал, податоци 

Договорни 

страни и бизнис 

партнери 

Ризици кои зависат од трети страни или 

од директни интеркомуникации 

Врски помеѓу финансиските 

институции (пр. меѓубанкарски 

позајмици), заеднички вложувања, 

асосијации 

Оутсорцинг и 

договори 

Договорни врски со добавувачи на 

услуги, вклучувајќи го и ризикот од 

концентрација 

Добавувачи на ИТ и „облак“ 

услуги, оутсорцирани правни 

услуги, човечки ресурси или 

консалтинг услуги 

Технолошки 

екстерналии 

Прекин од или на нови технологии кои не 

се добро разбрани 

Интернет на Работи, 

автоматизација на услуги, 

вештачка интелегенција 

Општа (основна) 

инфраструктура 

Прекини на основната инфраструктура  

од која е зависен финансискиот систем 

Електрична енергија, 

телекомуникации, интернет 

пристап 

Повратни 

информации 

Интерповрзаност на технологиите и 

индустриите може да доведе до каскадни 

ефекти 

Непознати врски одеднаш 

стануваат видливи, динамички 

опсег на неуспеси 

Надворешни 

шокови 

Ризици кои произлегуваат надвор од 

системот и контрола на институциите, и 

влијааат на голем дел од сајбер просторот 

Меѓународни конфликти, вируси, 

пандемии. Скоро невозможно да 

се предвиди 

Извор: Atlantic Council (2014); E. Kopp, L. Kaffenberger, C. Wilson 
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Постои значителна неизвесност околу потенцијалното финансиско влијание на 

сајбер настаните. Од една страна, постојат релативно добро разбрани директни 

трошоци поврзани со сајбер инциденти, вклучувајќи ги и трошоците за судска 

истрага, правна помош, известување за клиентите, безбедност и заштита на 

клиентите по инцидентот и мерки за пост-настани за зајакнување на сајбер 

безбедноста. Индиректните трошоци, од друга страна, се помалку видливи, 

потрајни и потешки за измерување. Овие трошоци вклучуваат негативни ефекти 

врз името/брендот и односите со клиентите (репутациски ризик), намалување на 

вредноста на интелектуалната сопственост, повисоки тековни оперативни трошоци 

(за спречување на идни инциденти) и влијание на врз идните премии за сајбер 

осигурување. 

 
Табела 3. Трошоци од сајбер настани 

Фаза Диреки трошоци Индиректни трошоци 

Превенција 

(постојано) 

 Трошоци за сајбер сигурност 

(превентивна заштита на системи 

и податоци) 

 Трошок за усогласување со 

регулатива 

 Опортунитетен трошок 

Реакција (веднаш) 

 Техничка истрага 

 Запирање на нападот и 

иницирање на опоравување на 

системите 

 Известување до клиентите 

 Трошок за оперативен прекин 

 Опорунитетни трошоци 

 Загуба на приход 

 Загуба на вредноста на акциите 

Управување со 

влијанието (на 

краток рок) 

 Прилагодување на 

инфраструктурата и процесите 

 Опоравување на систем и 

податоци 

 Намалување на штета 

 Заштита на клиентите по нападот 

 Иницирање на сајбер ревизија 

 Трошоци за адвокат и суд 

 Опорунитетни трошоци 

 Загуба на приход 

 Загуба на вредноста на акциите 
 Губење на клиенти (обрт) 

Закрепнување и 

санација на 

бизнисот (на 

среден и долг рок) 

  Зголемени трошоци за 

инвестирање 

 Намален обем на побарувачка од 

фирмата која била нападната 

 Редизајнирање на бизнис 

процесите и системи 

 Повторно изградување на 

врските, репутацијата и вредност 

на брендот 

 Инвестирање во подобри 

безбедносни системи и 

капацитети за подготвеност 
Извор: Базирано на Deloitte (2016); E. Kopp, L. Kaffenberger, C. Wilson 
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Повеќе од 90% од вкупните трошоци се припишуваат на индиректни фактори 17. 

Трошоците се манифестираат со тек на време и во четири фази (Табела 3): 

• Превенцијата е тековен (ex-ante) напор за заштита на системите и податоците од 

сајбер закани, што вклучува и превентивни заштити и трошоци за усогласување со 

регулативата. 

• Реакцијата е почетниот период откако ќе се открие сајбер нападот. Вклучува 

прва анализа на она што се случило (форензика), проследено со итни мерки за 

стопирање на упадот и закрепнување на системите, развој на стратегии за 

комуникација со клиенти, деловни партнери и пошироката јавност и подготовка за 

потенцијални судски спорови. 

• Управување со влијанието (Impact management ) вклучува напори за решавање 

на директните влијанија на нападот, вклучително и прилагодување на 

инфраструктурата и процесите и иницирање процеси на сајбер ревизија  и правно 

следење. 

• Обновување и санација на деловните активности се фокусираат на санирање 

на постојните штети и спречување на идни настани. Ова опфаќа редизајн на 

деловни процеси и системи, обнова на односите и угледот и инвестиции во 

подобри безбедносни системи и капацитети за подготвеност. 

 

Вистинската цена на сајбер-нападите се манифестира дури во текот на неколку 

години, што во голема мерка го отежнува ex-ante проценка на потенцијалните 

долгорочни трошоци за прекршувања/напади. Истражувањето на Verizon (2017) 

покажа дека, во САД загубите на приходите и долгорочните трошоци за губење на 

клиентите заедно сочинуваат три четвртини од проценетата вкупна цена за сајбер 

настани. Девалвацијата на името на марката на „нападната“ фирма доаѓа на третото 

место според хиерархијата на трошоците. Истражувањето за влијанието на сајбер-

нападите18 покажа дека околу 60% од нападнатите фирми пријавуваат загуба на 

приход и клиенти од 20%, а околу 10% од фирмите пријавуваат загуби кои се над 

80% од приходите. Опортунитетните трошоци  покажуваат слична шема. 

 

                                                 
17 Deloitte (2016), стр. 3-7. 
18 Cisco (2017). 



Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија 

 

 

  
       29 

 
  

За разлика од многу други финансиски и оперативни ризици, податоците за загуби 

се поврзани со сајбер настани или не е достапен или не може да се користи за 

процена на сајбер ризикот.  На пример, не постои општо прифатена рамка што 

организациите можат да ја користат за да го проценат и да го пријават влијанието 

на сајбер настаните.19 Многу сајбер напади се пријавуваат доцна затоа што во 

повеќето случаи нападите се откриваат од трети страни (како што се  давателите на 

сајбер безбедност), а не од самата нападната фирма.  

Одделно, плашејќи се од зголемување на премиите за осигурување или 

негативните ефекти врз угледот на фирмата или користењето на електронски 

услуги од страна на клиентите, фирмите честопати одлучуваат да ги задржат 

информациите за сајбер настаните. Исто така, со оглед на брзината со која се 

развива сајбер ризикот, историските податоци веројатно ќе бидат лош предиктор и 

не току добри за предвидување на идните слабости или потенцијалните загуби. 

Достапните проценки за загуби од сајбер ризик покажуваат широк опсег.  

Табелата 4 дава преглед на годишните трошоци проценети во различни студии. На 

глобално ниво, загубите од сајбер настан се проценуваат на 250 милијарди долари 

до 1 трилион долари. За САД, проценките се движат од 24 милијарди долари до 

четвртина трилион годишно (0,1 до 1,3 отсто од американскиот БДП).  

 

 

Табела 4. Проценети годишни трошоци од сајбер ризик 20
 

          Годишни  

трошоци (мил. УСД)     Забелешки 

 Глобално САД  

McAfee (2013) 300-1000 24-120 Директни и индиректни трошоци од 

сајбер ризик 

McAfee (2014) 375-575 100 Директни и индиректни трошоци од 

сајбер ризик 

САД (Департ за економија)  250-250 Сите видови на кражби на IP, вкл. 

сајберкриминал 

ОЕЦД (2012) 638  Трошоци за фалсификати и пиратерија на 

податоци 

 

 

                                                 
19 Исклучок е  Borg (2009), кој го применува концептот на очекувана загуба (Basel Committee on 

Banking Supervision, 1999) на ризикот поврзан со сајбер безбедност и одлуките за инвестирање. 
20

 McAffe (2014) е ажурирање на студијата на McAffe од 2013. 
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Овие трошоци можат да се споредат со придонесот на активности поврзани со 

Интернет во БДП: активностите поврзани со Интернет придонесуваат околу 4-7 

проценти во реалниот БДП на САД.21   

Затоа, да се биде меѓусебно поврзан и дигитализиран нуди значителни агрегатни 

добивки во производството, но истиот исто така, предизвикува значителни 

слабости и потенцијални загуби. Сепак, дури и за горниот опсег на загуби од сајбер 

настан, нето ефектот (како за економијата, така и за одделните институции) 

останува  позитивен. 

 

3. Можни сценарија за сајбер напад 

 

Опишани се четири сценарија каде значајните сајбер напади, преку разни канали за 

пренос, можат да доведат до губење на довербата и/или губење на интегритетот на 

податоците. Во некои сценарија, постои и можност за недостаток на достапност. 

Ваквите напади може да бидат насочени кон банките, платните системи, 

инфраструктурата на финансискиот пазар, давателите на услуги поврзани со 

пораки и податоци, телекомуникациските и кабелските компании и централните 

банки и другите системи на јавниот сектор. Влијанијата од ваквите напади би биле 

далекусежни и може да вклучуваат: дислокација на ликвидност, загуба на 

довербата, прекин на клирингот и порамнувањето, закани на интегритетот на 

податоци, губење на довербата на потрошувачите, прекинати приходи  и други 

трошоци за материјали за финансиски институции и крајните корисници. 

3.1. Сценарио 1: Напад на платните системи 

 

Системот за плаќање е дефиниран како секој систем што се користи за 

порамнување на финансиските трансакции преку трансфер на монетарна вредност 

и ги вклучува институциите, луѓето, процесите и технологијата што ја овозможува 

                                                 
21 Во студија на OECD (2013) наведено е дека активностите поврзани со Интернет придонесле со 

7,1% во БДП во 2011, а Siwek (2015) проценал дека во годишниот оутпут во економијата на САД 

учествува со 6%. McKinsey (2011) проценал дека во тек на 5 години интернетот придонесол 

кумулативно со 21% во БДП во развиените економии. Слични проценки има за Г-20 и Европската 

Унија - Hooton (2016). Во други студии (Dean и автори, 2012) проценале дека интернетот придонел 

со  4,1% (или $3.1 трилиони) во глобалниот БДП во 2011. 
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таквата размена. Многу системи за плаќања се клучни услуги што обично ги 

обезбедуваат владите во соработка со банките и другите финансиски институции. 

Во Светскиот извештај за плаќања, се наведува дека во 2016-2017 година околу 539 

милијарди безготовински трансакции биле обработени на глобално ниво, со пораст 

од околу 12% годишно.22 

Некои платни системи пораснаа на глобално ниво (кредитни картички и мрежа на 

банкомати) и може да имаат значителни последици доколку бидат нападнати, но 

има и многу системи специфични за одредена земја и производи кои се клучни. 

Овие вклучуваат: специфични форми на платни системи што се користат за 

порамнување на финансиски трансакции за производи во пазарите на капитал, 

обврзници, валути, фјучерси, деривати и опции и пренесување на средства помеѓу 

финансиските институции и домашни со користење на клиринг и бруто 

порамнување во реално време (RTGS real-time gross settlement) системи (како 

TARGET2 во Европа или Fedwire во САД) и меѓународно користење на SWIFT 

мрежата. Со оваа позадина, во едно сценарио се гледа голем систем на плаќање на 

големо и голем retail систем за истовремено нападнати, така што ниту еден не може 

да ги обезбеди своите услуги, на пример, во текот на 24-часовниот период. 

Многу инфраструктури на финансискиот пазар (FMI - Financial Market 

Infrastructures) веќе имаат некои од најотпорните системи и процедури. Упатството 

за сајбер отпорност од страна на Комисијата за плаќања и инфраструктури на 

пазарот (CPMI - Committee on Payments and Market Infrastructures) и Меѓународната 

организација на комисиите за хартии од вредност (IOSCO  - International 

Organization of Securities Commissions).  CPMI  и IOSCO исто така ги охрабруваат 

FMI да превенираат напади, да реагираат брзо и ефикасно и да постигнат побрзо и 

побезбедно опоравување доколку успеат нападите. Упатството, исто така, им дава 

на одговорните лица збир на меѓународно договорени упатства за поддршка на 

постојан и ефикасен надзор и надзор во областа на сајбер ризикот.23 

Во хипотетички случај дека таквата инфраструктура на финансискиот пазар е 

нарушена, тоа може да доведе до неизвесност дали инфраструктурата на 

финансискиот пазар ќе може да донесе конечност на порамнувања на обврски 

поврзани со плаќања до крајот на тој ден. Ова е особено важно бидејќи многу 

                                                 
22 Capgemini “World Payments Report 2019” 
23 CPMI-IOSCO “Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures”, Јуни 2016 
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кредитни, пазарни и правни ризици се распределуваат преку сложени синџири на 

учесници во трансакции со плаќања засновани врз принципот на конечност. Ова 

значи дека може да има ударни влијанија врз сите вклучени страни доколку не 

може да се постигне конечност во системот за порамнување или ако овластувањата 

засновани врз трансакции кои се правно конечни, не можат да се следат преку 

системот. 

Од општа гледна точка, во опишаното сценарио може да се очекуваат следниве 

влијанија: 

 Во принцип, сите прекугранични и домашни трансакции помеѓу банките 

кои работат преку нападнатиот систем за плаќање на големи вредности, 

може да не се порамнат. Ова може да доведе до проблеми со ликвидност за 

страните кои примаат средства, кршење на договори, откажување/неуспех 

на обврски за плаќање или испорака, итн; 

 Плаќања со голема вредност од корисниците до CCPs (central clearing 

counterparty)  може да не се извршат преку нападнатиот систем за плаќање24 

Доколку не се добие почетна маргина, тоа ќе го одложи почетокот на 

тргувањето на соодветниот пазар или, доколку не се плати одредена 

маргина, позициите на засегнатите членови може да бидат затворени, а 

членовите нема да бидат во можност да ги исполнат обврските и на крајот 

може да бидат исклучени. Дополнително, доколку има голем недостаток на 

плаќање од страна на неговите членови, самиот CCP систем може да има 

проблеми во исполнувањето на обврските за плаќања.  

 Плаќањата од корисниците на нападнатиот систем за плаќање на големи 

вредности до други инфраструктури на финансискиот пазар (FMI) не би 

биле намирени , со слични последици како за двата случаи погоре; 

 Сите трансакции кои се вклучуваат во една или друга од фаза нападнатиот 

систем за плаќање на мало (retail payment system) би биле оневозможени, 

вклучително и повлекување пари од банкомати или користење картички кај 

трговци или за е-трговија; 

                                                 
24 Central clearing counterparty – CCP има потенцијал занчајно да ги намали ризиците за учесниците 

на пазарот со воведување на поробустни контроли на ризикот за сите учесници и во многу случаи, 

со постигнување на мултилатерално вмрежување на тргувањето. Исто така ја подобрува 

ликвидноста на пазарот на кој дава услуги, намалувајќи ги ризиците за учесниците. 
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 Сите овие влијанија наведени погоре, исто така, може да создадат 

недостаток на доверба во системот што може да предизвика неочекувани 

повлекувања на депозити од банките, ќе ги влоши потенцијалните проблеми 

со ликвидноста со кои може да се соочат некои банки, или дури и да 

предизвика пад на некои од нив; 

 Може да се очекува директно влијание на берзите за акции и дериватите, 

што во голема мерка може да влијае на ликвидноста и цените на 

финансиските инструменти; и, 

 Закрепнувањето од толку долго нарушување во услугата нема да биде лесно 

и со оглед на оваа сложеност може да следат значителен број правни случаи 

3.2. Сценарио 2: Интегритет на податоците 

 

Во современиот, податоците од дигиталниот финансиски систем врзуваат сè 

заедно. Затоа, сите учесници во финансискиот сектор податоците би ги третирале 

како едно од нивните критични средства во рамките на нивната сајбер стратегија. 

Податоците треба да бидат лесно достапни за употреба, но во исто време со 

принципот на достапност, треба да ги следат и принципите на доверливост и 

интегритет, и сите тие се неопходни за правилно функционирање на финансискиот 

систем. Сајбер напад може да ги загрози сите или некои од тие принципи и истото 

може да се состои од: 

• Истекување на податоци 

• Губење на податоци 

• Компромитиран интегритет на податоците 

Кражбата на податоци од некоја институција може да биде за собирање 

разузнавачки информации или добивање лични и доверливи информации за 

клиенти кои потоа би можеле да бидат продадени или користени за понатамошни 

сајбер напади (користење лозинки на клиенти, добивање кредит под нивните 

имиња, итн.). Овие напади можат да поминат незабележани подолг период и кога 

ќе бидат откриени, тие можат да создадат проблеми со довербата и економски 

загуби, но е малку веројатно дека тие претставуваат закана за финансиската 

стабилност. Меѓутоа, ако нападот се состои од напад на откупнини (ransomware 

attack) што вклучува криптирање на податоци или корупција на интегритетот на 
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податоците, последиците би можеле да бидат далекусежни. Едно од хипотетичките 

сценарија според кои таквиот напад би можел да ја загрози финансиската 

стабилност е корумпирање на податоци во старателска банка (custodian bank) и во 

Централни депозитари за хартии од вредност (Central Securities Depositories). За 

подобро разбирање на ова сценарио, подолу е опис на улогата на овие типови 

институции. Примарна улога на старателската банка (custodian bank) е да дејствува 

како посредник помеѓу институционален клиент кој инвестира во хартии од 

вредност и други инвестициски средства и инфраструктури на финансискиот пазар 

(Financial Market Infrastructures) кои вршат клиринг и порамнуваат трансакции. 

Може да се каже дека главниот ризик на старателската банка (custodian bank) на 

имот е оперативниот ризик, со оглед на огромната количина на податоци на која се 

потпира секој ден. Важно е да се разјасни дека официјалните записи за 

трансферите на хартии од вредност ги водат Централните депозитари за хартии од 

вредност (CSDs - Central Securities Depositories) и Меѓународните депозитари за 

хартии од вредност (ICSDs - International Central Securities Depositories).  

Старателките банки (custodian banks) управуваат, известуваат и ги следат 

промените во сопственоста преку CSD и ICSD во име на нивните клиенти. Поради 

оваа причина, следното сценарио исто така вклучува напад на еден голем ICSD (но 

истите проблеми би можеле да се појават со домашна CSD). 

Услугите што ги обезбедуваат најголемите старателски банки и ICSDs се клучни за 

нормалното функционирање на финансискиот систем. Клирингот, порамнувањето 

и заштитата на хартиите од вредност е систем со повеќе нивоа, така што постои 

редундантност што го прават прицесот посигурен. На пример, постои процес на 

усогласување што гарантира дека позициите што ги заземаат CSD-и или ICSD-то 

се исти како оние што ги евидентираат старателските банки (custodian banks). Ако 

се нападнати податоците на една институција, точните и целосните податоци може 

да се реконструираат. 

Но, секој успешен напад врз интегритетот на податоците на сите овие институции 

во исто време би претставувал реална закана за финансиската стабилност, бидејќи, 

најмалку, вообичаените операции помеѓу нападнатите старателски банки и 

депозитарите на хартии од вредност ќе биде тешко да се усогласат или 
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реконструираат (reconcile or reconstruct), особено во кратко време како што би 

барале пазарите. Главните последици може да бидат: 

 Купувањето и продажбата на вклучените хартии од вредност нема да 

можат да се  процесираат; 

 Критичната услуга за обезбедување на чување и евиденција на хартии од 

вредност за клиентите може да биде компромитирана, барем за одреден 

период; 

 Цената на засегнатите хартии од вредност може да биде изменета или 

намалена и ова може да резултира во нарушување на трговијата; 

 Може да бидат погодени покомплексни операции што ги спроведуваат 

старателската банка и Меѓународните депозитари за хартии од вредност 

ICSD, како што е заемот со хартии од вредност (securities lending); и, 

 Репутациската штета може да повлече поширока загуба на доверба. 

 

3.3. Сценарио 3: Неуспех на пошироката инфраструктура 

 

Директните напади на делови од пошироката инфраструктура на кои се потпира 

финансискиот систем, исто така, може да резултираат во импликации врз 

финансиската стабилност. Ова вклучува напади на основните комунални услуги, 

како што се транспорт, телекомуникации, кабелски компании и технолошки 

компании, вклучувајќи ги и давателите на складирање на податоци или работење 

на cloud и други услуги. 

Марк Карни, гувернер на Банката на Англија и претседател на Одборот за 

финансиска стабилност,  во јануари 2017 предупреди година дека Финтек (Fintech) 

материјално влијае на оперативниот и сајберризикот. „Регулаторите треба да бидат 

претпазливи за новата единствена точка на ризик од неуспех, како на пример, ако 

банките се потпираат на заеднички домаќини (хостови) на интернет банкарство или 

даватели на cloud услуги“. 25 Може да се каже дека кога ќе се идентификуваат овие 

единствени точки на неуспех, треба да се проценат и плановите за пад. Ова 

сценарио се фокусира на услуги за електрична енергија кои обезбедуваат голем дел 

од енергијата што го поддржува модерното општество. Како таква, веродостојноста 

                                                 
25 Mark Carney “The Promise of Fintech – Something New Under the Sun?” Jan. 25, 2017 
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на електричниот систем е клучен национален безбедносен интерес на сите земји. 

Додека напредокот во технологијата на енергетска мрежа дозволи по подинамичен, 

сигурен и ефикасен систем да обезбеди енергија, Министерството за енергетика на 

САД во „Quadrennial Energy Review“ забележува дека ова истовремено резултирало 

и со поголема интеграција на постојните мрежи, што влијае на безбедноста: 

„Исклучувањето на електрична енергија предизвикано од успешен иден сајбер 

напад може да ја поткопа „критичната одбранбена инфраструктура“, да ја оштети 

економијата и да се стави во ризик безбедноста на граѓаните на САД“ .26   

Во истиот извештај се додава дека „Сајбер заканите за електроенергетскиот систем 

се зголемуваат во софистицираност, големина и фреквенција. Тековниот пејзаж за 

сајбер безбедност (cybersecurity landscape) се карактеризира со брзо развивање 

закани и ранливости, заедно со побавно распоредување на мерките за одбрана.“  

Само трошоците за прекин на електрична енергија може да бидат огромни. Allianz 

проценува дека дури и кратките прекини што се случуваат неколку пати годишно 

во САД стигнуваат годишна проценета загуба од 104 милијарди до 164 милијарди 

УСД.27 Ваквите напади, најверојатно, припаѓаат на категоријата „сајбер-војна“, 

како што, според украинските иследници, нарушувањето во Декември 2016 година 

на украинската трафостаница што остави дел од Киев и неговата околина без 

електрична енергија скоро 75 минути.28  

Повеќето големи финансиски институции имаат поставени дополнителни 

енергетски капацитети, вклучително и резервно напојување, за да обезбедат 

континуитет на деловната активност. Но, нападот на повеќе електрични мрежи, 

вклучително и преку границите, може да ја надмине одбраната поддржана од 

одделни институции кои генерално се дизајнирани да генерираат моќ само во 

ограничени периоди. 

Последиците ќе зависат од степенот на напад и од неговото времетраење, но 

особено е важно влијанието врз работењето во реално време (real-time operations) 

што се одвива низ погодените финансиски институции и пошироките пазарни и 

платни системи, бидејќи тековите би можеле значително да се одложат или запрат. 

                                                 
26 US Department of energy “Quadrennial Energy Review”, January 2017 
27 http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/energy-risks/ 
28 Infosecurity Magzine: “Ukraine Power Outage Confirmed as Cyber Attack”, January 2017 

http://www.agcs.allianz.com/insights/expert-risk-articles/energy-risks/
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3.4. Сценарио 4: Губење на довербата 

 

Кога сајбер-поврзаните настани сериозно влијаат на финансискиот систем, тоа 

несомнено резултира во губење на довербата. Под вакви сценарија, потрошувачите 

на мало и поширокото општество би можеле да започнат да не веруваат во 

безбедноста и стабилноста на делови од финансискиот систем. Ова може да се 

случи и заради неколку многу значајни сајбер напади или многу чести успешни 

помали напади на финансиските институции или на инфраструктурите на 

финансиските пазари. 

Ваквата широка загуба на доверба би можела да се материјализира во намален 

обем на работење, зголемена нестабилност на пазарните цени на финансиските 

инструменти, хиперинфлација, пад на берзата, екстензивно повлекување на 

готовина од клиенти, намалени приливи на капитал и нарушување во 

меѓународната трговија. Може да се очекува дека институционалните инвеститори 

би прифатиле поизмерен пристап од инвеститорите на мало време кога се тестира 

целокупната доверба во системот. Дури и помалите сајбер напади, заради 

разновидноста во типовите, бројот и зголемената фреквенција (кражби на податоци 

на клиентот, кражба на пари од сметки на клиент, негирање услуги - denial of 

services, итн.), би можеле да придонесат за чувство на нелагодност и општа загуба 

на доверба во луѓето и компаниите. 

Овие видови на сценарија сигурно ќе влијаат врз економскиот раст во погодените 

земји, а најверојатно и пошироко, и би можеле многу да го отежнат 

функционирањето на финансискиот систем. 

 

4. Сајбер ризикот како пример за системски ризик 

 

Во моментов недостасува вообичаена лексика за опишување на системскиот сајбер 

ризик, а разбирањето на индикаторите, предизвикувачите или последиците од 

системските сајбер настани е од понов период.  

Хиперконективност,  зголемување на дигитализацијата, експлозија на Интернет на 

нештата (IoT), проширување на употребата и достапноста на cloud услугите и 

темпото на иновации, развој на технологија и адаптација, сите придонесуваат за 

брзо развивање на околината.  
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Потенцијалните последици што произлегуваат од системскиот сајбер ризик можат 

да бидат сложени, непредвидливи и каскадни по природа; тие ќе влијаат на повеќе 

ентитети, индустрии и географски региони преку „заразни“ ефекти. 

 

4.1. Што е системски сајбер ризик? 

 

Иако се преземени значителни напори за проучување на системскиот ризик, 

Меѓународниот монетарен фонд (ММФ) забележа дека „системски ризик“ е термин 

кој се користи широко, но тешко е да се дефинира и да се измери. Навистина, 

честопати се смета како феномен што постои  „кога ќе го видиме“.29 

Поимот „ќе го знаеме кога ќе видиме“ е многу непријатна позиција за главните 

извршни директори, лидери на влади и повеќе оперативни стручни експерти за 

управување со ризик во претпријатија и регулаторни агенции во сите сектори на 

глобалната економија.  

Системскиот ризик е својствено различен од несистемскиот ризик по тоа што 

последиците се распространети - системскиот ризик е ризик од „дефекти во целиот 

систем, како спротивност на дефекти во одделни делови и компоненти“30 и 

покомплексни, бидејќи повеќе варијабли, врски, и меѓузависности резултираат во 

каскадни, честопати неочекувани, последици. 

Настаните од системски ризик можат да бидат ненадејни и неочекувани, или 

веројатноста за нивно појавување може да се надогради со тек на време доколку  

нема рекација/одговор од соодветна политика, технологија и/или управување. 31  

Оригиналниот целосен опис е: „Системски финансиски ризик е ризик настан што 

ќе предизвика загуба на економска вредност или доверба, а придружено со 

зголемување на неизвесноста во значителен дел од финансискиот систем кој е 

доволно сериозен за да има значителни негативни ефекти врз реалната економија. 

Настаните од системски ризици можат да бидат ненадејни и неочекувани, или 

                                                 
29 International Monetary Fund, Global Financial Stability Report: Responding to the Financial Crisis and 

Measuring Systemic Risks, April 2009, стр. 113, достапно на  

https://www.imf.org/external/pubs/ft/gfsr/2009/01/pdf/text.pdf, пристапено на 03.04 .2020.) 
30 World Economic Forum “Part 1: Global Risks 2014: Understanding Systemic Risks in a Changing 

Global Environment”, достапно на  http://reports.weforum.org/global-risks-2014/part-1-global-risks-2014-

understanding-systemic-risks-in-a-changing-global-environment/; и  G. G. Kaufman and K. E. Scott, 

“What Is Systemic Risk, and Do Bank Regulators Retard or Contribute to It?” in Independent Review 7 

(3): 371–391 (2003), стр. 371. 
31 Group of Ten, Report on Consolidation in the Financial Sector, January 2001, p. 126, достапно на 

http://www.bis.org/publ/gten05.pdf.   
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веројатноста за нивно појавување може да се зголеми со тек на време во отсуство 

на одговори од соодветни политики. Негативните реални економски ефекти од 

системски проблеми генерално се сметаат дека произлегуваат од нарушувања во 

платниот систем, кредитните текови и од уништувањето на вредностите на 

средствата.“ 

Подоцна повеќе фактори може индиректно да се комбинираат за да создадат 

големи неуспеси. На пример, ризикот реализиран преку најчести вектори на закана 

во претпријатијата и екосистемите може да резултира во големи агрегатни ефекти, 

особено кога „ранливоста“ е интегрирана во операциите што се вообичаени кај 

претпријатијата. Системскиот ризик по својата природа бара поделба на ризикот 

заради ризик од зараза, бидејќи една загуба предизвикува синџир на други.32 

Користејќи елементи од дефиницијата на Г-10 од во 2001 година за дефинирање за 

системскиот финансиски ризик, се доаѓа до следната  дефиниција и опис за 

системскиот сајбер ризик: 

„Системски сајбер ризик е ризикот кој сајбер-настан (напад/и или друг несакан 

настан/и) на индивидуална компонента на критичен инфраструктурен екосистем ќе 

предизвика значително одложување, негирање, дефект, нарушување или загуба, 

така што импактот на услугите не е само во основната компонента, туку  

последиците, исто така, се префрлаат во поврзани (логички и/или географски) 

компоненти на екосистемот, што резултира во значителни негативни ефекти врз 

јавното здравство или безбедност, економската безбедност или националната 

безбедност.“ 

Негативните реални економски, сигурносни и безбедносни ефекти од остварениот 

системски ризик генерално се смета дека произлегуваат од значителни нарушувања 

на довербата и сигурноста во услугите и/или критичните податоци (т.е. 

интегритетот на податоците), нарушувањето на работењето и потенцијално, 

неспособност или уништување на физички средства. 

Како што опишува ММФ, два од основните предизвици поврзани со разбирањето 

на финансискиот системски ризик се недостаток на „современи примери“ и 

                                                 
32 World Economic Forum “Part 1: Global Risks 2014: Understanding Systemic Risks in a Changing 

Global Environment” 
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недостаток на транспарентност во високо интегрирани операции и 

меѓузависности.33 

Ниту една „сајбер пандемија“, мрежни напади кои се широко распространети и 

истовремено големи или насочен и успешен напад врз клучните основни 

инфраструктури од кои зависат повеќе основни услуги, сè уште не се случени за 

кои може да се каже дека спаѓаат во опсегот на дефиницијата погоре. Сепак, 

недостатокот на пример не ја исклучува можноста за ваков настан. Всушност, 

денешното брзо развивање на животната средина и еволуцијата на закани, се 

комбинираат за да се зголеми веројатноста за појава на ваков настан. 

Изолирани примери на негирање на услугата (на пр. насочуван софтвер за откуп на 

лица - entity targeted ransomware) и протекување на податоци (data breaches, на пр. 

Target, Talk-Talk и сл.) - дури и ако се големи и исклучително скапи - не се 

примери за системски сајбер ризик. Всушност, огромниот фокус на протекување на 

податоците и хакирани кредитни картички денес ги одвлекува безбедносните 

експерти, извршни директори и владини службеници од поосновните и погубни 

ризици што можат потенцијално да предизвикаат системски сајбер настан. 

Слепата точка (blind spot) на системски сајбер ризик овозможува агрегација на 

значителен ризик што корпоративните одбори не можат да го видат, управуваат 

или ублажат. Ова создава состојба на средина на глобалниот пазар што, кога е 

погоден со вистинскиот тригер или шок, може да резултира во широк спектар на 

неочекувани и каскадни последици (со тек на време и без географски граници), 

вклучително и нарушувања во интегритетот на податоците и операциите, па дури и 

неспособност или уништување на физички средства. 

Слепата точка денес постои делумно затоа што проценките на сајбер ризикот имаат 

тенденција да се спроведуваат во изолација и често се доверливи, и затоа што 

дигиталните меѓузависности, збирните зависности и единечните точки на неуспех 

сè уште не се добро разбрани и/или сè уште не се идентификувани. Како резултат, 

проценките на ризик на ниво на ентитет не им овозможуваат на индивидуалните 

сопственици на претпријатија да стекнат јасна слика за системски ризик што 

вклучува ризик за сите субјекти, системи и мрежи на кои се поврзани. Дури и кога 

постои јасен договор за заедничките меѓузависности, како што се системите за 

                                                 
33 International Monetary Fund, Global Financial Stability Report, op. cit., p. 112 
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плаќање и порамнување и одредени клучни точки за пренос на производство на 

енергија и збирни –агрегирани зависности, како што е контролата или позицијата 

на воздушниот сообраќај, системите за навигација и тајмингот, малку се 

можностите за клучните играчи на пазарот во различни сектори целосно да 

разберат повеќе од основните придружни ризици. 

Системски сајбер ризици можат да бидат резултат на зависност од комплексни 

основни функции на инфраструктурата, но исто така може да бидат резултат на 

нарушувања или губење на доверливоста, интегритетот и достапноста на 

критичните информации. 

 

4.2.  Комплексни, непредвидливи и каскадни последици 

 

Придобивките од ефикасност и способност добиени од зголемена дигитализација 

носат нови, сложени и развојни ризици. Денешните повеќеслојни конфигурации 

претствауваат огромни цели кои хакерите можат да ги искористат. На пример, 

секој од сегашните 50 милијарди поврзани уреди може да претставува 

потенцијална ранливост која може да биде злоупотребена од хакери. Злонамерните 

актери би можеле да го нарушат или манипулираат со „дијалогот“ помеѓу уредот и 

контролорот, или да бараат патека во поголема мрежа. Штетата од повреда на 

Interner of Things, исто така, може да ја надмине намерата за штета на 

индивидуалец и да има  пошироко финансиско влијание. Бидејќи може да вклучува 

контрола врз физичките процеси, „сајбер како опасност“ сега вклучува материјална 

штета, телесна повреда и евентуално смрт. 

Фактичкото влијание на даденото нарушување ќе зависи од многу фактори и може 

да биде тешко да се предвиди и да се измери34, што го отежнува планирањето и 

распределбата на ресурсите за соочување со ризикот. Реакцијата на системите и 

институциите на одредено нарушување може значително да влијае врз тоа дали и 

како се шири нарушувањето. Овие реакции може да бидат многу тешки другите 

страни да ги за предвидувидат (поради веќеспоменатите слепи точки). 

                                                 
34 World Economic Forum, Partnering for Cyber Resilience: Towards the Quantification of Cyber Threats, 

January 2015, достапно на 

http://www3.weforum.org/docs/WEFUSA_QuantificationofCyberThreats_Report2015.pdf.– 
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Потпирањето на високо и меѓусебно поврзана технологија предизвикува: 

 Создавање единечни точки на неуспех (на пр. SWIFT) 

 Сет од концентрирани зависности (на пр. потпирање на помал број на 

големи пристаништа во превозната индустрија; или, како што голем број на 

бизниси пораснаа зависни од софтверски или хардверски решенија 

обезбедени од мал број аутсорсинг добавувачи, ако се компромитира 

доверливоста, интегритетот или достапноста на податоците што ги чуваат 

тие добавувачи, влошените услуги не само што ќе ги почувствуваат 

клиентите на тие продавачи, туку и крајните корисници на секој засегнат 

бизнис).  

 Сложена меѓузависност (на пр. врски помеѓу надзорната контрола и 

аквизиција на податоци и операции, кои се зависни  од други операции и 

прагови - thresholds). 

Овие ранливости, пак, можат да доведат до каскадни последици доколку се 

реализира сајбер ризикот. Ваквите каскадни последици можат да бидат: 

 Секвентно од еден до друг систем: овој потенцијален ефект се јавува кога 

непречено функционирање на еден или повеќе системи е условено од оној 

на друг систем (на пр. финансиските системи се зависни од постојано 

снабдување со електрична енергија) 

 Истовремено во многу системи: овој потенцијален ефект произлегува од 

многу системи во зависност од други критични системи или од клучните 

даватели на услуги (на пр. финансиски услуги, транспортни и здравствени 

услуги, во зависност од непрекинато функционирање на системите за 

позиција, навигација и тајминг) 

 Надвор од системите и нивните учесници на други пазари и сектори (на пр. 

системски неуспеси на секторот за финансиски услуги кои имаат 

катастрофални ефекти врз економската и националната безбедност ширум 

светот) 
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4.3. Системски сајбер ризик во секторот за финансиски услуги 

 

Секторот за финансиски услуги е многу разновиден. Истиот, вклучува: илјадници 

депозитни институции, даватели на инвестициски производи, осигурителни 

компании, други организации за кредитирање и финансирање и давателите на 

критични финансиски услуги и услуги што ги поддржуваат овие функции. 

Финансиските институции се разликуваат многу по големина и присуство, кои 

можат да бидат некои од најголемите светски компании во светот со илјадници 

вработени и многу милијарди долари средства, до банките и кредитните унии со 

мал број вработени кои служат засебни индивидуални заедници.35 

Заедно, овие организации се клучна компонента на глобалната економија, а 

мрежите и системите кои обезбедуваат финансиски услуги го формираат 'рбетот на 

глобалната трговија. Во последните децении се забележува дека обемот и 

вредноста на финансиските трансакции значително се зголемуваат, како резултат 

на финансиската иновација, така и напредокот во информатичката и 

комуникациската технологија (ИКТ). Како резултат, важноста, но и комплексноста, 

на одредени системи на финансиски услуги се зголеми експоненцијално. Некои од 

основните функции на финансиските услуги се плаќања, обезбедување на пазарот 

(market provisioning), управување со инвестиции, осигурување, депозити и заеми и 

собирање капитал (capital raising). 

Финансиските услуги се едни од најповрзаните компоненти на модерната 

економија. Субјектите за финансиски услуги се поврзани преку мрежи на 

електронски системи со безброј влезни точки. Финансиските системи се меѓусебно 

поврзани со различни начини. Потесни директни односи помеѓу системите, 

посилни индиректни односи кои произлегуваат од активностите на големите 

финансиски институции во повеќе системи и пошироките заедништва, како што е 

употребата на заеднички даватели на услуги на трети лица (на пр. SWIFT, RTGS), 

доведоа до сложена мрежа на интерконекции. Како резултат, протоците на 

порамнување, оперативните процеси, па дури и процедурите за управување со 

ризик на многу системи станаа меѓузависни и зависни од клучните даватели на 

                                                 
35 US Department of the Treasury and US Department of Homeland Security, Financial Services Sector-

Specific Plan 2015, available at https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/nipp-ssp-financial-

services-2015-508.pdf. 

 

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/nipp-ssp-financial-services-2015-508.pdf
https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/nipp-ssp-financial-services-2015-508.pdf
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услуги. На пример, денес, системите за плаќање и порамнување се потпираат на 

услугите за пораки за да пренесат информации поврзани со трансакцијата, како 

што се плаќачот, примателот и износот што треба да се пренесе. SWIFT е еден 

пример на неколку системи што поддржуваат глобални финансиски системи што 

се поврзуваат во пошироки банкарски мрежи и се достапни на далечина. Повеќето 

финансиски институции во светот имаат SWIFT врска, која обезбедува критична 

глобална платформа за пораки до финансискиот сектор и е дизајнирана да 

опслужува повеќе од 10,000 финансиски институции во 212 различни земји. Друг 

пример се системите за бруто порамнување (gross settlement systems), како што се 

системите за бруто порамнување во реално време РТГС (real-time gross settlement 

systems - RTGS), кои беа воведени од многу земји за да се овозможи подобрување 

во управување со ризиците за справување со критичните плаќања. Системите за 

бруто порамнување, како што е РТГС, помагаат во намалувањето на 

меѓубанкарските кредитни изложености кои произлегуваат од 

одложување/доцнење на порамнувањето. 

Додека сите финансиски трансакции се изложени на различни ризици, 

аранжманите за плаќање, клиринг и порамнување се од фундаментално значење за 

функционирањето на финансискиот систем и спроведувањето на трансакциите 

помеѓу економските агенти во пошироката економија. За да функционираат 

модерните економии непречено, економските агенти мора да можат да ги 

спроведуваат трансакциите безбедно и ефикасно, а мора да постои и доверба на 

јавноста во инструментите за плаќање  доколку сакаат да има ефективна поддршка 

на трансакциите. Таквата доверба лесно може да се разниша ако се доведе во 

прашање безбедноста и веродостојноста на финансиските податоци, на пример 

преку сајбер напад на системите за клиринг и порамнување. 

На финансиските пазари, ликвидноста на пазарот е критички зависна од довербата 

во безбедноста и веродостојноста на аранжманите за клиринг и порамнување за 

средства и финансиски инструменти. Доколку не се управуваат и обезбедат 

правилно, правните, финансиските и оперативните ризици својствени на 

активностите за плаќање, клиринг и порамнување  имаат потенцијал да 

предизвикаат големи нарушувања во финансискиот систем и пошироката 

економија. 
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Пример: Напад на SWIFT во 2016 

Системскиот сајбер ризик неодамна се најде под внимателен надзор со 

откривањето на три одделни хакерски инциденти против институциите членки 

поврзани со мрежата на SWIFT во банките во Бангладеш, Виетнам и Еквадор, 

коишто завршија со повеќе од 90 милиони долари украдени средства. Додека 

главната цел на нападите спаѓа во категоријата на традиционален сајбер криминал, 

нападите покажуваат дека апликациите што овозможуваат сообраќај на 

финансиски пораки помеѓу банките членки можат да бидат изманипулирани и 

злоупотребени кога институциите членки строго не ги почитуваат стандардите за 

безбедност. Порано,  за пристапот до мрежата SWIFT требаше да има физички 

присутно лице на дедициран терминал (компјутер). Меѓутоа, како што се 

променија банкарските барања и технологии, се промени и можноста 

финансиските институции да се поврзат со оваа мрежа. Банките сега искористуваат 

повеќе апликации, кои се наоѓаат на различни крајни точки на корисникот, за да 

интерфејсраат (се приклучат) со/на  SWIFT мрежата. Секоја поврзана крајна точка 

претставува канал/пат за напад и преку кој можат да создаваат и испраќат  

испраќаат финансиски пораки. Хакирањето на Централната банка во Бангладеш е 

главен пример за оваа ситуација; извршителот се инфилтрирал во слабо обезбедена 

мрежа и користел необезбедена крајна точка во обид да изврши една од 

најголемите кражби на банка во историјата. 

 

Секое значајно или продолжено нарушување што влијае врз аранжманите за 

плаќање, клиринг и порамнување/сетелмент може да ги допре сите главни аспекти 

на финансискиот ризик, како што се: 

 Кредитен ризик - грешки/неуспех на плаќање на обврските во платниот 

систем, предизвикувајќи директна неочекувана загуба на другите учесници  

  Ризик на ликвидност - недоволна ликвидност за исполнување на обврските 

за порамнување  

 Пазарен ризик и деловен ризик - други трансакциски ризици, вклучително и 

загуба на приходите што произлегуваат од прекин на платежни услуги поради 

прекин/нарушување или несолвентност 
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Иако потенцијалните форми на напад врз секторот за финансиски услуги може 

значително да се разликуваат, тие може да вклучуваат, но не се ограничени на: 

 Голем број на истовремени сајбер напади на системски важни институции и 

критични / основни финансиски инфраструктури  

 Сајбер напад од голем обем на SWIFT мрежата, потенцијално доаѓа од 

поврзана институција или директно влијае на SWIFT, принудувајќи го 

SWIFT да ја прекине услугата или да го исклучи сообраќајот 

 Координиран и во исто време сајбер напад на мрежата на RTGS или SWIFT, 

што резултира во пошироко нарушување кое може да создаде краткорочни 

катастрофални резултати во глобалната економија 

 Сајбер напад на вкрстените системи или на автоматизирано тргување кој 

што  може да ги искористи трговската сложеност и капацитет, зголемување 

на ризикот од нарушувања на пазарите - преку дефект на алгоритмички 

програми - и ризик од лошо однесување на пазарот (the risk of market 

misconduct), како што се несакани протекувања на информации и можна 

манипулација со пазарот на „Темни базени-dark pools”  (приватна размена 

на хартии од вредност (private exchanges for trading securities). 

 

4.4. Влијание и последици од системски сајбер напади во секторот 

финансиски услуги 

 

Поблиските врски ја зајакнуваат глобалната инфраструктура за плаќање и 

порамнување со намалување на неколку извори на ризик, а системите за плаќање и 

поврзаните платформи сега се помалку централизирани и со тоа помалку подложни 

на предизвикување глобален шок во случај на изолиран настан за нарушување. 

Сепак, клучно е да се признае дека сложената природа на овие системи и процеси 

го отежнува реагирањето и изолирањето на проблемите во случај на координиран 

сајбер напад. Покрај тоа, зацврстувањето на меѓузависностите исто така го зголеми 

потенцијалот за нарушувања брзо и широко да се шират низ повеќе системи и 

пазари. Бидејќи и RTGS и SWIFT системите, се од големо значење за плаќањата и 

порамнувања поврзани со готовина и хартии од вредност, се сметаат за системски 
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важни и потенцијални „единствени точки на дефект/неуспех“ во платежната 

инфраструктура на глобално ниво. Со оглед на неговите сложени врски, 

последиците од напад врз „системски важните институции“ би можеле брзо да се 

најдат и надвор од системите и нивните учесници на финансиските пазари. На 

пример, доколку нема  можност да се достават упатства за плаќање, поради 

оперативни или финансиски тешкотии, исходот може да биде широко 

распространета дислокација на ликвидноста (widespread liquidity dislocations). 

Особено може да влијае на функционирањето на пазарите со релативно кратки 

циклуси на порамнување, како што се пазарите за неколатерализирани кредити 

преку ноќ и репо договори. Во крајност, неможноста на банките за порамнување да 

испраќаат исплати ја зголемува можноста за „тонење на ликвидноста“ во еден 

RTGS систем, бидејќи достапната ликвидност станува концентрирана на сметката 

за порамнување на засегнатата/и банка/и. 

Затоа, системскиот сајбер ризик за секторот вклучува потенцијал за сајбер напади 

што може да резултираат во: 

 

 Неуспех на способноста на институцијата да ги исполни своите обврски за 

плаќање или порамнување, што може да предизвика заразен ефект, кога и 

другите финансиски институции не би можеле да ги исполнат своите 

обврски за порамнување  

 Неуспех или сериозно или продолжено нарушување на основниот систем на 

плаќање и порамнување, кој може да биде компромитиран на различни 

крајни точки, кои влијаат на пазари на хартии од вредност во повеќе земји и 

локации 

 Губење или компромитирање на достапноста и интегритетот на клучните 

финансиски податоци  

 Распространето губење на довербата и довербата во системите за плаќање и 

порамнување. 

Во такво сценарио, централните банки може да бидат принудени да преземат 

вонредни мерки, како што се вбризгување на ликвидни средства, репо договори, 

гаранции за продолжување на временската рамка за порамнување и намалување на 

трошоците за позајмици преку ноќ, меѓу другите мерки. Иновациите во 
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дигиталните и комуникациските технологии ширум светот брзо ја променија 

околината на системите за плаќања и порамнување. Обезбедувањето интегритет, 

безбедност, ефикасност и континуитет на овие системи и мрежи во ова динамично 

опкружување ќе остане клучно за секторот на финансиски услуги и големата 

светска економија. 

 

4.5. Управување со системски сајбер ризик 

 

Идентификувањето и разбирањето на системскиот сајбер ризик е само првиот 

чекор; субјекти од сите големини, јавни и приватни мора колективно да работат во 

партнерство, користејќи ги сите можности и капацитети што стојат на располагање 

за да се решат. За таа цел, важно е да се признае дека многу традиционални 

пристапи за управување со ризик и надзор кои функционирале во минатото, 

можеби не се сеопфатни или агилни за решавање на брзите промени на заканите и 

темпото на промена на технологијата што ја редефинира јавноста и приватни 

претпријатија. Традиционалниот сајбер одговор или алатките за сајбер одбрана, 

како што се firewalls  или индикаторот за автоматско детектирање на закана, повеќе 

не се доволни кога се соочуваат со системски сајбер ризик. 

Покрај тоа, многу вообичаени одбрани се дизајнирани да го ограничат 

непосредното влијание врз одредена личност или компанија, честопати со главна 

цел да се заштитат финансиските информации или да се ограничи финансиското 

влијание. Тие не се дизајнирани за заштита од постојани напади кои се  насочени 

кон ресурсите на цели држави, ниту пак за решавање на ризици што постојат 

надвор од рамките на контролата на даден субјект. Субјектите мора да бидат 

способни да работат пред напредни постојани закани и напади и да се прилагодат 

на променливите слабости и притисоци. 

Традиционалните модели на пресметка на ризик се распаѓаат кога станува збор за 

проценка на сајбер ризикот, и не е погрешно да се каже дека владата и 

индустријата се борат да разберат и да се подготват за големината на системскиот 

сајбер ризик. Сето ова е  затоа што сè уште не се има случено системски сајбер 

настан или криза. До одреден степен, системскиот ризик за сајбер се опишува како 

“black swan”.  
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Настани кои се третираат како „црн лебед“ се оние кои:  

1) се изненадување;  

2) имаат големо влијание; и  

3) се ретроактивно предвидливи 36. 

Со други зборови, ако се случи системски сајбер настан, светот најверојатно ќе 

изрази шок од нашата зависност од технологијата, запрепастен од широчината на 

влијанието и потоа во суштина некој ќе рече: „Секако знаевме дека ќе се случи 

некој ден“. 

  

                                                 
36 Nassim Nicholas Taleb, The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable, 2007, New York: 

Random House. 
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III. УПРАВУВАЊЕ СО САЈБЕР РИЗИКОТ ВО ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР 

 

1. Финансиските институции и сајбер ризикот 

 

Во текот на последните години, видовите на сторители на сајбер напади се 

проширија и нивните вештини и софистицираност значително се зголемија. 

Овие сторители можат да припаѓаат на хакерски групи или на криминални банди, 

но може да бидат и спонзорирани од државата, како дел од поширок и помоќен 

обид за дестабилизација на другите јурисдикции преку, на пример, нарушување на 

нивните мрежи (т.е. електрична енергија) или инфилтрирање на нивните системи 

(т.е. комуникациски систем, финансиски систем, итн.) 

Еден таков пример е Северна Кореја, за која се тврди дека спонзорирала неколку 

напади, вклучително и споменатиот софтвер за откуп WannaCrypt37 (ransomware) и 

обид за кражба на 1 милијарда УСД од Централната банка на Бангладеш во 

Февруари 2016.38 

Мотивите на сторителите се разликуваат многу, но може да се организираат во 

четири широки категории: 

 Сајбер-криминал: мотивот е финансиска добивка (на пр. напади што се 

насочени кон кражба на пари 

 Сајбер-шпионажа: за да се добијат информации за друга организација во 

потрага на потпора (на пр. политички, финансиски, капиталистички, удел на 

пазарот, итн.); 

 Сајбер-хактививизам: вклучува кражба на информации за да служи за 

политичка агенда; и  

 Сајбер-војна: намера на една држава или транснационална закана за 

компромитирање/принудување на противникот  преку сајбер напад. 

Без оглед на актерот, користените алатки или мотивите што тие можат да ги имаат, 

каков било напад врз критични компоненти или услуги на финансискиот систем, 

                                                 
37 Reuters, May, 2016 
38 Според TIME, Северна Кореја вработува армија од 6.800 државни хакери кои генерираат годишен 

приход од 860 милиони УСД. Нивната мисија е да предизвикаат физичко или економско 

оштетување на нивните цели и да добијат приходи за да помогнат во финансирањето на нивните 

нуклеарна програма.Time Magazine, May, 2017 
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може да има или директно или индиректно влијание што може да ја загрозат 

стабилноста на системот, или на соодветните учесници. Поради оваа причина, 

заканата од сајбер напади не е повеќе ИТ или оперативен ризик во рамките на 

финансиските институции и се прошири во пошироки холистички категории, како 

што се „ризик на претпријатието“ и „широк системски ризик“. 

Но, за разлика од финансиските ризици, како што се кредитниот или пазарниот 

ризик, и со оглед на новитетот и постојано еволуирачката природа на сајбер 

нападите и недостатокот на емпириски податоци, сајбер ризикот не може лесно да 

се моделира, мери или заштитува врз основа на претходните перформанси, како 

што може да се направи со кредитен ризик, на пример. 

Примери за неодамнешни сајбер-напади врз финансиски фирми:  

 2012: DDoS на пет големи американски банки, со штета во форма на изгубен 

бизнис;  

 2013: Напад на Јужнокорејска банка  што ги наруши финансиските мрежи и 

банкомати што направи застој во трговијата наколку денови 

 2013-2015: Тројанецот Карберп (The Carberp Trojan); биле украдени повеќе 

од една милијарда долари од банки низ целиот свет во текот на две години;  

 2014: Протекување на податоци од голема американска банка, каде беа 

компромитирани податоците на неколку милиони клиенти  

 2016: Хакерите украле 81 милион американски долари од банка во 

Бангладеш, навлезени преку систем за пораки  

 2016: Прекршување на податоците на индиските банки, каде што беа 

компромитирани 3,2 милиони дебитни картички 

 2017: Напад на агенцијата за кредитен рејтинг Equifax - САД каде над 150 

милиони податоци на клиенти биле копромитирани вклучувајќи сензитивни 

податоци како дати на раѓање и 12.000 броеви од социјално осигурување 

 2017: Од Far Eastern International Bank во Тајван се украдени 14 милиони 

УСД со малвер во системот на банката за влез во СВИФТ терминалот кој 

потоа бил користен за лажни трансфери 

 2017: Биткоинот Youbit бил два пати хакиран по што прогласил банкрот 

 2017 и 2018: осум банки од Источна Европа биле мета на напаѓачи кои 

поврзале електронски уреди диркетно на банкарската инфраструктура 
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 2018: Канадските банки Simplii и Bank of Montreal (BMO) обелодениле дека 

90.000 клиенти биле изложени на напад на податоци од страна на непознати 

измамници/сторители 

 2018: Осигурителната компанија AXA во Месико била нападната од хакери 

предизвикувајќи проблеми на меѓубанкарските плаќања 

 2018: Втората најголема банка во Индија Cosmos Bank загубила 13,5 

милиони УСД преку АТМ-и во 28 држави како и преку Wawa Inc. Card Data 

Breach 

 2019: Wawa Inc. ланец на продавници во САД откриле дека нивниот систем 

за процесирање на плаќање со картички бил мета на напад во период од 9 

месеци  

 2019: Hong Kong Exchanges и Clearing Limited (HKEx), берза лоцирана во 

Хонг Конг пријавила DDoS (дистрибуирано одбивање на услуги) и открила 

техничка грешка (bug) кој ги принудила да го суспендираат тргувањето 

 2019: Еуропол, Британската и Холандската служба за спроведување на 

законот уапсиле 6 индивидуалци за кражба на криптовалута во износ од 24 

милиони евра 

 2020: во Март 2020 било известено дека над 200.000 детали од кредитни 

картички од топ банки во Сингапур, Малезија, Филипини, Виетнам, 

Индонезија и Тајланд биле украдени и  јавно објавени на интернет 

 

Финансиските институции веќе користат многу мерки за намалување на влијанието 

на сајбер нападите, вклучувајќи: добро разбирање на поимот сајбер отпорност, 

усвојување на сеопфатен и напреден пристап за управување со сајбер ризик, 

спроведување на правилни контроли и одговорни активности за ублажување 

безбедносен неуспех и вклучување во брзо споделување на информации за закана 

од сајбер напад. Процесот на трансформација што финансиските институции, 

финансиските пазари и финансиската инфраструктура се обврзуваат да се 

прилагодат на новата „дигитална иднина“ ќе ги зголеми сајбер ризиците. Ова може 

да се види во: 

 Зголемениот број процеси, некои од нив се клучни, што банките вршат 

аутсорсинг кон трети страни, понекогаш преку граници 
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 почеста употреба на облак  (cloud)  за податоци  

 зголемена употреба на роботика или алгоритми за автоматско тргување и 

развој на интерфејси за програмирање на апликации (API application 

programming interfaces) и, 

 Зголемена употреба на виртуелни и дигитални валути 

Сите подобрувања и можности од поширокиот развој на дигитализацијата 

исто така овозможуваат повеќе можни платформи за сајбер криминалците да 

таргетираат и експлоатираат. Со оглед на зголемувањето на нападите, од 

суштинско значење е финансискиот систем да ја зајакне отпoрноста на сајбер 

напади преку индивидуалното дејствување на финансиските институции и преку 

зголемена координација кај учесниците, вклучително и споделување на 

информации и развој на збир на вообичаени здрави практики што можат да бидат 

поддржани и засилени од јавниот сектор. Во овој поглед, иницијативите како FS-

ISAC (Financial Services Information Sharing and Analysis Center)39, Центар за 

споделување информации и анализи на финансиски услуги), неодамна креираниот 

FSARC (Financial Systemic Analysis and Resilience Center) Центар за финансиски 

системска анализа и еластичност) и SABRIC (South African Banking Risk 

Information Center) Центарот за информации за ризик на банкарство во Јужна 

Африка) веќе играат клучна и значајна улога во олеснување на собирањето 

разузнавачки информации и размената на информации во различни јурисдикции 

низ целиот свет. 

Сепак, не сите финансиски институции учествуваат во овие иницијативи. Некои 

институции претпочитаат да разменуваат информации приватно, додека други 

разменуваат само нечувствителни информации. Покрај тоа, одредени организации 

се ограничени со закон за тоа какви информации можат да споделат, исто така има 

преклопувања помеѓу различни закони со кои се бара известување за инциденти со 

употреба на различни таксономии и прагови. Како такви, овие модели треба да се 

анализираат со цел да се отстрани какво било каква препрека што го попречува 

споделувањето на информациите. Понатаму, напорите за соработка треба да 

                                                 
39 FS-ISAC website: https://www.fsisac.com/   
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вклучуваат планирање на вонредни состојби и вежби за да се зголеми ефективноста 

како одговор на нападите. 

1.1. Сајбер криминалот и глобалниот финансиски систем 

 

Голем број на кримнални дејствија во форма на сајбер напади и загуби од милион 

долари во текот на изминатите години го насочи внимание на потенцијалните 

ранливости/слаби страни во глобалниот финансиски систем, незамисливо 

комплексен екосистем на бизниси, потрошувачи, влади и регулатори. Во февруари 

2016 година, група хакери користеле меѓународен систем за испраќање пораки за 

да пренесат 81 милиони американски долари од сметката на Банката на Бангладеш 

во Банката на федерални резерви на Њујорк, на сметки во Филипините и Шри 

Ланка успеаа да стигнат до глобалниот финансиски систем преку една точка на 

влез, се здобиле со пристап до еден или повеќе поврзани субјекти и предизвикале 

хаос40. Тоа бил еден од најголемите грабежи на една банка во историјата41. 

Крадците користеле некои тактики кои исто така биле користени во низа сајбер 

напади (2015 година, кражба од 12 милиони долари од банка од Еквадор, кражба од 

6 милиони американски долари од банка од Русија и неуспешен обид за 

ограбување на мала виетнамска банка42). Потоа, во 2018 година, корумпиран 

вработен во втората по големина банка во Индија користел слични тактики во обид 

да украде скоро 2 милиони долари. Мексиканскиот банкарски систем изгуби 18 

милиони долари таа година на сличен начин.43 Овие настани покажуваат дека 

сајбер криминалците успешно пристапувале кон глобалниот финансиски систем 

преку единствена точка на влез, добиле пристап до еден или повеќе поврзани 

субјекти и создале хаос и нарушување на финансискиот систем. 

Во друг глобален сајбер инцидент во 2017 година, стотици илјади компјутери 

ширум светот биле замрзнати од масовен напад од рансомвер, кој исто така ги 

                                                 
40 Joshua Hammer, “The Billion-Dollar Bank Job,” New York Times Magazine (May 3, 2018).  
41“SWIFT Action: Preventing the Next $100 Million Bank Robbery,” PwC (June 2016), 

https://www.PwC.com/us/en/industries/financial-services/financial-crimes/library/swift-bangladesh-

robbery-2016.html  
42 Gavin Finch, “Ecuador Bank Says It Lost $12 Million in Swift 2015 Cyber Hack,” Bloomberg (May 20, 

2016).  
43 Sudarshan Varadhan, “India Bank Hack ‘Similar’ to $81 Million Bangladesh Central Bank Heist,” 

Reuters (February 19, 2018). Руската централна банка пријавила дека руска банка била цел на сајбер 

напад со $6 милиони преку системот за пораки во 2017 - Jack Stubbs, “Hackers Stole $6 Million from 

Russian Bank via SWIFT System: Central Bank,” Reuters (February 16, 2018). 
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компромитира некои руски банкарски системи.44 Таканаречениот малициозен 

софтвер WannaCry искористи позната ранливост во протоколот за комуникација на 

Мајкрософт за ширење на еден вид самопропагирање на откупен софтвер преку 

јавниот Интернет и преку внатрешните мрежи.45 Додека креаторите на WannaCry 

се чини дека специјално не се  насочиле кон индустријата за финансиски услуги, 

други напади го направиле токму тоа. На 8 декември 2010 година, координираното 

дистрибуирано негирање на услугите (DDoS) ги нарушија и веб-страниците на 

компанијата Мастеркард и Виза.46 Во септември 2012 година, неколку американски 

банки, вклучително и Bank of America, Citigroup и Wells Fargo, доживеаја DDoS 

кон нивните Интернет-страници за банкарство.47 Потрошувачите не биле во 

можност да се логираат на интернет на своите банкарски сметки, да испраќаат 

плаќања или да префрлаат пари. Не биле засегнати банкарски сметки и не биле 

украдени пари, но нападите повторно покажале ранливост во финансискиот 

систем. Fintech компаниите и другите небанкарски финансиски компании се исто 

така цел: нападот DDoS во октомври 2016 година наруши неколку истакнати веб-

страници, вклучувајќи PayPal, спречувајќи некои клиенти да вршат плаќања.48 

Регулаторите во одредени земји ги забрзаа напорите за заштита на глобалниот 

финансиски систем од ризиците што ги предизвикува сајбер криминалот. 

Предизвикот за управување со системскиот ризик во финансискиот систем е 

комплициран со степенот со кој банкарските и небанкарските финансиски фирми 

се меѓусебно поврзани заедно со различни даватели на нефинансиски услуги. 

Бројот на влезни точки во која било системско значајна финансиска институција 

или централна банка е практично неограничен, како што тоа го демонстрира 

настанот во Банката на Бангладеш. Во септември 2016 година, Стејт департментот 

за финансиски услуги во Њујорк предложи нови регулативи во областа на сајбер 

                                                 
44 Bill Chappell, “WannaCry Ransomware: What We Know Monday,” NPR (May 15, 2017).  
45 John Miller and David Mainor, “WannaCry Ransomware Campaign: Threat Details and Risk 

Management,” FireEye (May 15, 2017; update 3 on May 17, 2017); Bradley Mitchell, “Network 

Protocols,” Lifewire (June 19, 2018).  
46  Aaron Smith, “MasterCard, Visa Targeted in Apparent Cyberattack,” CNN Money (December 8, 2010).  
47 Nicole Perlroth and Quentin Hardy, “Bank Hacking Was the Work of Iranians, Officials Say,” New York 

Times (January 8, 2013).  
48 Joseph Menn, Jim Finkle, and Dustin Volz, “Cyber Attacks Disrupt PayPal, Twitter, Other Sites,” 

Reuters (October 21, 2016). 
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безбедноста за банките и другите финансиски институции.49 Новите регулативи за 

Стејт департментот за финансиски услуги, кои стапија на сила на 1 март 2017 

година, бараат регулираните банки во Њујорк, осигурителните компании и 

компаниите за финансиски услуги (вклучително и филијали со седиште во Њујорк 

и агенции на странски банкарски организации) да донесат нови мерки за сајбер 

безбедност. Овие мерки вклучуваат периодични проценки на ризик на системите за 

безбедност на информациите и политики за сајбер безбедност, годишно 

пенетрациско тестирање и полугодишни проценки на ранливост, персонал за сајбер 

безбедност кој може да биде во тек со заканите, и давателите на услуги - трети 

страни да се придржуваат кон минималните стандарди за информатичка 

безбедност. 

 

2. Финансиската стабилност во ерата на сајбер ризици и сајбер криминалот 

 

Стабилноста на финансискиот сектор е клучна за економијата. Финансиската криза 

во 2008 година ја стави на тест финансиската стабилност и во голем број 

надлежности јавниот сектор мораше да обезбеди поддршка за да спречи неуспех на 

големите финансиски институции. Како резултат на тоа, беа предложени широк 

спектар на глобални пост-кризни реформи за да се заштити системот, вклучително 

и поголеми побарувања за капитал и ликвидност, како и рамки за ефективно 

решавање, со цел евентуален банкарски неуспех да се реши на уреден начин. 

Сепак, овие мерки не ги опфаќаат основните фактори на сајбер ризиците. Сајбер 

нападите се закана за финансиската стабилност не само преку нивното влијание врз 

една институција, туку и преку нивното влијание врз повеќе компоненти на 

финансискиот систем или преку индиректно влијание врз суштински давател на 

услуги, како што е електрична енергија или телекомуникациски провајдер, што 

може да има исто, или уште поголемо, негативно влијание. Затоа, постои поголема 

загриженост дека сајбер нападот може да резултира во системски настан, кој може 

                                                 
 49NYCRR 500, “Cybersecurity Requirements for Financial Services Companies,” New York State 

Department of Financial Services (пристапено на 05.03.2020).   

 



Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија 

 

 

  
       57 

 
  

да биде многу потежок за управување и контрола отколку неуспех на единствена 

глобална финансиска институција.50
 

Финансискиот систем е широк и разновиден, со многу меѓусебно поврзани 

компоненти кои, доколку бидат нападнати, можат дополнително да влијаат на 

другите делови на системот. Главните учесници се: 

 Банки : комерцијалните банки, инвестициските банки и централните банки 

 Небанкарските финансиски иинституции: компании за управување со 

средства, осигурителни компании, компании за финансирање и  

кредитирање, заеднички фондови 

 Други финансиски услуги: компании за кредитни картички (издавање и 

персонализација), провајдери на платежни услуги, инвестициски фондови 

 Пазари: берзи, пазари на долгови, пазари на деривати, пазари на стоки, 

девизен пазар 

 Инфраструктура на финансиските пазари: платни системи, системи за 

порамнување на хартии од вредност, системи за испраќање на пораки. 

 Инфраструктура на финансиски пазари: системи за плаќање, централни 

депозитари за хартии од вредност, старателски банки (custodians), 

централни договорни страни (central counterparties), системи за порамнување 

на  хартии од вредност, trade repositories, системи за пораки. 

Сите овие компоненти на финансискиот систем се тесно поврзани меѓусебно на 

сложени начини, а нивните основни инфраструктури се изградени за да ги 

задоволат барањата на клиентите. Сценаријата што го дестабилизираат 

финансискиот систем е тешко да се предвидат. Сите учесници во финансискиот 

систем, а особено оние што обезбедуваат критични услуги или кои се системски 

важни, имаат многу силни и добро докажани програми за справување со сајбер 

ризици, контроли и планови за деловен континуитет. Како и да е, доколку не се 

реагира, штетниот сајбер напад има потенцијал да го дестабилизира глобалниот 

финансиски систем. Додека повеќето сајбер напади немаат цел да го 

дестабилизираат финансискиот систем, нападите мотивирани од финансиска 

                                                 
50 Потребата од заштите на националната критични инфраструктури од сајбер напади е дел од 

регулативите како што е “Network and Information Systems Directive EU 2016/1148” или “Framework  

for Improving Critical Infrastructure Cybersecurity issued by the US NIST”   
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корист и сајбер-шпионажа сè уште можат да имаат опасен и штетен ефект врз 

економијата, за што сведочи нападот WannaCrypt ransomware. Меѓу различните 

типови сајбер закани, сајбер-хактивистите кои имаат за цел да украдат и 

манипулираат со податоците за да служат на повеќе политичка агенда и сајбер-

војна, најзагрижувачки се оние напади каде што големите институционални сили 

сакаат да го дестабилизираат финансискиот систем на своите противници со моќни 

и софистицирани напади. Американската канцеларија за финансиски истражувања 

(OFR - Office of Financial Research), при прегледувањето на можноста да се влијае 

врз финансиската стабилност, ги идентификуваше следниве клучни двигатели 51:  

 • Недостапност: функциите и услугите обезбедени од многу од горенаведените 

компоненти на финансискиот систем не можат да се заменат лесно ако се изгубат 

или прекинат;  

• Губење на доверба: ова е веројатно најголемата опасност, бидејќи целиот 

финансиски систем е изграден врз довербата поставена од учесниците и може да 

доведе до пад на краткорочно финансирањe, замрзнување на ликвидност и грешки 

и,  

• Губење на интегритетот на податоците: сигурни, точни податоци во реално 

време се клучни за ефикасноста на финансискиот систем и загубата на тој 

интегритет може значително да ја наруши пазарната активност. 

 

3. Стратегии за управување со сајбер ризиците 

 

Ефективното управување со ризикот на различни нивоа е клучно за да се обезбеди 

сразмерност на инвестициите во сајбер безбедност со основниот ризик. Како и со 

другите финансиски ризици, фирмите мора да одлучат како да управуваат со сајбер 

ризикот на кој се изложени. Ризиците што се идентификуваат, анализираат и 

проценуваат треба активно да се управуваат, преку намалување, трансфер и 

избегнување на ризик. Постојат истражувања52 кои тврдат дека поради постоењето 

на негативни екстерналии во приватниот пазар, постои јасна улога на  јавниот 

сектор правилно да го регулира пазарот, така што асиметриите во информациите се 

намалуваат и неочекуваните загуби кај одделните субјекти не доведуваат до 

                                                 
51 OFR “Cybersecurity and financial stability: Risk and Resilience” February 15, 2017 
52 IMF working paper 
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системски ризик. Меѓународните финансиски институции - како Банката за 

меѓународни порамнувања (Bank for International Settlements), Светската банка и 

ММФ – имаат долга историја во прибирање и дистрибуирање на информации и 

податоци меѓу членовите и поттикнување на координација на политиката меѓу 

земјите. Тоа дава впечаток дека се добро подготвени да помогнат во решавањето на 

некои од информативните и прекуграничните предизвици за координација 

создадени со системски сајбер ризик. 

 

3.1. Управување со сајбер ризик 

3.1.1. Рамки, методологии и стандарди 

 

Различните пристапи за управување со сајбер ризик генерално се опишуваат како 

рамки, методологии и стандарди. За да бидат работите повеќе збунувачки, истиот 

пристап честопати се нарекува рамка во некои случаи и методологија или стандард 

во други. 

Терминот рамка опишува флексибилен пристап за управување со сајбер ризик кој 

обезбедува насоки без да се бараат цели за да се остварат на специфичен начин. 

Наместо тоа, рамката му овозможува на корисникот да го одреди најдобриот начин 

за постигнување на посакуваните резултати. Интегрираната рамка за сајбер ризик е 

онаа што се вклопува во поширока рамка за управување со ризик на 

претпријатието. 

Методологиите имаат тенденција да бидат повеќе како прописи и помалку 

флексибилни. Методологијата може да вклучува збир на правила, да пропише 

употреба на еден или повеќе методи или детално да опише специфичен процес. 

Стандард е документ, воспоставен со консензус и одобрен од признаено тело кое 

обезбедува принципи, правила или упатства за одредена активност или резултат. 

Стандардите помагаат да се олесни редот и повторливоста и да се обезбеди 

униформност во организациите. 

Па, како сите тие се вклопуваат заедно? Рамката може да поддржува многу 

методологии и може да задоволи кој било број на јавни стандарди. Методологијата 
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може да коегзистира со другите методологии и може да задоволи јавен стандард. 

Самите стандарди не се генерално ниту рамки ниту методологии53. 

 

Ризиците што се идентификуваат, анализираат и проценуваат како дел од процесот 

на идентификација на закани, треба активно да се управуваат со користење на 

вообичаените техники за управување со ризик. 

Активното управување е клучно за да се осигури дека мерките поврзани со сајбер 

безбедноста се соодветни и сразмерни со основниот ризик. Основните опции се 

избегнување на ризикот, намалување на ризикот и трансфер на ризик (Слика 2). 

 

Слика 2. Управување со сајбер ризик 

 

 
 
 

Намалување на ризикот. Ризикот може да се намали преку активно ex-ante 

управување со ризици за да се усогласат веројатноста и цената на ризикот на ниво 

што е во согласност со профилот на ризик кој фирмата го посакува. Ова вклучува 

воведување на низа безбедносни мерки што можат да бидат физички (огради, 

брави), дигитални (безбедносен софтвер како огнени sидови-firewalls и криптирање 

на податоци) или мерки за контрола на човекот (безбедносна обука; правила за 

пристап базирана на улоги). Активностите за намалување на ризикот исто така 

                                                 
53 Извори: “International Standards,” International Electrotechnical Commission (пристапено на 

10.03.2020); Michael Wood, “Why You’re Confusing Frameworks with Methodologies,” 

ProjectManagement.com (May 6, 2013). 
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може да вклучуваат подготвеност и планирање на деловен континуитет кои ги 

намалуваат основните трошоци во случај да се случи материјален ризик. Овие 

безбедносни мерки се скапи и често влијаат на употребливоста и перформансите на 

системите.54 

 

Избегнување на ризик. Пофундаментално управување со изложеноста на сајбер 

ризик може да вклучува редизајн на начинот на кој се спроведуваат активности. 

Ова може да значи примена на прилагодување или промена на производи или 

процеси, вклучувајќи деловен модел на фирмата, механизам за обработка на 

плаќања или средства за пристап до одредени системи. Сепак, ова е динамичен 

процес со нови технологии и самите процеси создаваат нови слабости кои се 

целосно се разбираат само со текот на времето.55  

 
 

Трансфер на ризик. Ова може да вклучи купување на осигурување од сајбер 

одговорност или пренесување на оперативниот ризик на давател на услуги на трети 

лица.56 

 

Сајбер осигурувањето може да помогне да се добие поефикасна распределба на 

ризиците бидејќи е потенцијално решение за проблемот со асиметрија на 

информациите. Функционалниот пазар за трансфер на сајбер ризик обезбедува 

мотив за фирмите да инвестираат во системи за сајбер одбрана, да споделуваат 

податоци и да ја зголемат транспарентноста, бидејќи осигурителните компании ги 

наградуваат и безбедносните инвестиции и покажаа отвореност со намалување на 

премиите. Покрај тоа, таа создава стимуланси на пазарот за осигурителните 

                                                 
54 На пример, fire walls ги намалуваат протоците на информации, обезбедување на далечински 

пристап значително го продолжува процесот на пристап до системите и податоците, влијаат врз 

продуктивноста. Другите мерки, како криптирање и компјутери, ја зголемуваат комплексноста на 

системот и создаваат други технички ризици. Уште поважно, безбедносните мерки треба постојано 

да се прилагодуваат бидејќи заканите постојано се менуваат. 
55 Ова се ex-ante планови кои прикачуваат кои механизми ќе се употребуваат за намалување на  

ризикот доколку се случи сајбер настан, како може да се намалат или митигираат негативните 

ефекти на економските или социјалните активности, и како да се продолжи со активностите. Планот 

за подготвеност вклучува превенција, детекција, одговор и опоравување. 
56 Со индиректна посредничка одговорност, трети лица се одговорни за безбедносни 

инциденти. Овој пристап се однесува на проблемот на сторителите што не можат да се 

идентификуваат или на друг начин одговорни страни кои не можат да ги сносат трошоците за 

безбедносни инциденти. Трети страни кои се во разумна добра позиција да детектираат закани или 

спречуваат инциденти, а понекогаш можат дури и да ги интернализираат негативните 

надворешности.  
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компании да соберат податоци (вклучувајќи ги и споделените со нив од постојните 

клиенти) за подобро да ја разберат природата и зачестеноста на сајбер настаните. 

Сепак, сегашната конфигурација на политиките за сајбер одговорност може да не 

дозволува најефикасно пренесување и распределување на ризиците. Доказите 

сугерираат дека политиките обично вклучуваат конзервативни ограничувања на 

покриеност (обично околу 25 милиони американски долари57) и наметнуваат 

релативно рестриктивни исклучувања и услови. Ова, од своја страна, ги одразува 

ситуациите со делумните информации што ги имаат осигурителните компании во 

однос на ставањето цена на ризикот и брзо менување на природата на тој ризик. 

Комбинацијата на асиметрија на информации, тешкотии при набљудување на 

однесувањето и проблеми со moral hazard , кои се типични за повеќето пазари на 

осигурување, се чини дека се особено поврзани со  случајот за сајбер осигурување. 

Ова може да значи дека има недостаток или  или нецелосни пазари за осигурување 

од сајбер ризик. 

Активностите во врска со сајбер безбедноста обезбедени од давателите на услуги 

на трети лица со индиректна посредничка одговорност се алтернатива на 

механизмот за трансфер на ризик. Rowe (2007) тврди дека ако повеќе организации 

го делат истиот давател на услуги, економијата на обем и размената на 

информации може да создаде позитивни екстерналии. Покрај тоа, доколку 

финансиските институции користат повеќе снабдувачи за да го намалат ризикот од 

концентрација, тие имаат редундантност што ја зголемува еластичноста ако еден 

добавувач на услуги не успее.58 Сепак, оваа дисперзија на ризик може да се 

концентрира доколку добаувачите - трети страни користат или се наслонуваат на 

една фирма, систем или провајдер. На пример, неколку cloud добавувачи може да 

користат заеднички оперативен систем, така што доколку оперативниот систем има 

ранливост, може да создаде корелиран ризик кај сите cloud добавувачи. 

Добавувачите - трети страни и развивачите на софтвер можат или не можат да се 

осигурат од сајбер ризик. Меѓутоа, дури и ако добаувачите - трети страни се 

осигурани, ниските ограничувања на покриеност и неможноста за правилно 

                                                 
57 PwC (2015). 
58  KPMG (2015), Cyber security: a failure of imagination by CEOs. 
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ставање цена на  ризиците оставаат можност овие фирми да задржат значителен 

дел од ризикот. 

 

3.2. Методологии за управување со сајбер ризик 

 

Индустријата за финансиски услуги до денес треба да коалицира околу единствена 

методологија за управување со сајбер ризик. Иако групите за сајбер безбедност и 

организации за стандарди продолжуваат да ги унапредуваат различните 

методологии наменети за мерење, ублажување и следење на сајбер ризикот, како 

на ниво на институција, така и на индустрија сепак, не постои предводник. 

Организациските бариери и несоодветната комуникација помеѓу функциите на 

ризик и информатичката технологија го отежнуваат интегрирањето на сајбер 

ризикот во управувањето со ризикот на ниво на претпријатие. Многу фирми не се 

во состојба да ја мерат сопствената изложеност на сајбер ризик, наведувајќи 

недостаток на податоци, експертиза или упатства. 

Од околу 20 различни методологии за управување со сајбер-ризик што се користат 

денес, во индустријата за финансиски услуги најмногу се користат пет иако 

нивното користење е сè уште ограничено. Повеќето организации за финансиски 

услуги или не користат методологија за управување со сајбер ризик или не ја 

користат доследно при донесување на одлуки за управување со сајбер-ризик. 

Примарното ограничување на спроведувањето е недостаток на достапни, 

верифицирани податоци. 

 

 

3.2.1. Методологија за проценка на ризик од информации 

 

IRAM 2 (Information Risk Assessment Methodology, version 2) е квалитативна 

методологија за проценка на ризикот на информации, креирана од Форумот за 

безбедност на информации (ISF Information Security Forum), независна група за 

безбедност на информации со членство, која вклучува корпорации, групи од 

јавниот сектор и владини агенции.59 ИРАМ 2 се смета за една од подобрите 

документирани методологии и е полесно да се следи. Се состои од шест фази за 

                                                 
59 “About Us,” Information Security Forum  
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корисниците и започнува од проценката на информации за ризикот на деловната 

активност и технологијата до евалуација и третман на ризикот (види слика 3). Меѓу 

најважните страни на IRAM 2 се неговиот образец за табеларни пресметки и 

вградени функции за известување. Многу организации кои користат ИРАМ за да ги 

зголемат тековните практики за управување со ИТ ризик, а не како како нивна 

примарна методологија. Преваленцијата на IRAM 2 може да биде ограничена со 

неговата достапност само за припадниците на ISF. Така, не се смета за јавен 

стандард. Се смета дека методологијата е претерано детална во одредени области, 

страда од слабост во пресметките на преостанатиот ризик (residual risk) и бара од 

организацијата да изгради свои вектори и закани за напад. 

 
Слика 3. Шест фази на IRAM 2  

 

 
 
Извор: Information Security Forum  
 

3.2.2. ИТ ризик  

 

Ризик ИТ е рамка развиена од ISACA (порано Асоцијација за ревизија и контрола 

на информациони системи - Information Systems Audit and Control Association) која 

е дизајнирана да им помогне на организациите да управуваат со сите ризици 

поврзани со ИТ.60 Иако иницијално е развиена како дополна на COBIT (Control 

Objectives for Information and Related Technologies)  и претставува сеопфатна рамка 

за управување и управување со ИТ ризикот на претпријатието. Сепак, со 

воведувањето на COBIT верзија 5 во 2012 година (Control Objectives for Information 

and Related Technologies), се интегрира во пошироката рамка.61 Како самостоен 

производ, една од клучните карактеристики на Ризик ИТ е способноста да работи 

                                                 
60“Risk IT Framework for Management of IT Related Business Risks,” ISACA (притапено на 06.03.2020)  

Ризикот поврзан со ИТ вклучува и безбедност на информации, што е практика на заштита на 

доверливоста, интегритетот и достапноста на податоците и системите и ИТ ризикот, што е практика 

за идентификување, следење и ублажување на ризикот од информации. 
61 “COBIT 5 A Business Framework for the Governance and Management of Enterprise IT,” ISACA 

(2012). 
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во хармонија со управувањето со ризикот на претпријатието и другите вообичаени 

категории на ризик. Ризик ИТ има некои недостатоци што можат да го отежнат 

усвојувањето од страна на помалку софистицираните организации. Ризикот ИТ и 

COBIT бараат значителна временска инвестиција споредено со другите рамки, како 

во иницијалното воспоставување така и во постојаното одржување.  

3.2.3. Анализа на факторите на ризик на информации   

 

Анализа на факторите на ризик на информации (FAIR - Factor Analysis of 

Information Risk) е квантитативен стандард за анализа на ризик кој го гледа ризикот 

на претпријатието во целост. FAIR започнува со дефинирање на таксономија на 

ризик што го разградува ризикот во збир на добро дефинирани фактори кои им 

обезбедуваат на лидерите на деловните активности директно и повторливо 

средство за проценка на ризикот. FAIR, исто така, обезбедува процес од 10 чекори 

за проценка на ризикот на кое било деловно средство од одредена заедница за 

закани (на пр. вработени, вработени во надворешни фирми како оние за одржување 

хигиена, хактивистичка група). Конечните чекори на овој процес се листаат во 

компјутер за да се извлечат проценки на ризик и математички модел за симулација 

што им овозможува на корисниците да анализираат различни сценарија на ризик и 

да ги предизвикуваат и бранат одлуките за ризик.62 

Главни предности на FAIR стандардот се дека е вкоренет во информатичката 

безбедност, но се применува на поопшти апликации за ризик, го става 

информатичкиот ризик во финансиски термини, споредлив со другите ризици и 

објаснува како времето и парите ќе влијаат на профилот на ризик на компанијата за 

сајбер безбедност.63 Една област која недостасува во FAIR стандардот е 

неможноста да им помогне на деловните лидери да донесат одлуки во врска со 

размена на ризици, како на пример колку доверливи информации да  споделат со 

друг бизнис за да ја одржат доверливоста на клиентот, а истовремено да создаваат 

трансакција која може да се верификува. 

                                                 
62 Jack A. Jones, “An Introduction to Factor Analysis of Information Risk (FAIR),” Risk Management 

Insight (2005).  
63 Општо, профилот на ризик е алатка за поддршка на одлуки што ги идентификува познатите 

ризици на бизнисот, нивниот потенцијален ефект врз деловното работење и воспоставените 

контроли за да ги ублажат овие ризици. Извори: “Understanding Your Company’s Risk Profile,” Aon, 

(пристапено на 06.03.2020); ERM Initiative Faculty and Chris Cox, “Understanding Risk Appetite,” NC 

State University (May 1, 2014). 
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FAIR се здобива со популарност во индустријата за финансиски услуги, особено 

кај најголемите финансиски институции. Ова се должи, делумно, на 

неодамнешниот раст на софтверот, работните текови и алатките за поддршка што 

се развиени во рамките на FAIR екосистемот. Институциите имаат можност да 

искористат или бесплатната алатка или една од комерцијализираните верзии што 

сега се достапни. Неодамна, Отворената група, глобален конзорциум од повеќе од 

600 организации, го усвои отворениот стандард FAIR како меѓународен стандард 

модел за управување со информациски ризик.64 FAIR е добро позициониран за да 

се донесе како стандард за мерење на сајбер ризик кај повеќе организации. 

 

3.2.4. CyberVaR  

 

Прво предвиден од Светскиот економски форум во 2015 година, терминот 

CyberVaR опишува пристап кон квантифицирање на сајбер ризик кој позајмува 

статистички метод наречен вредност на ризик (value-at-risk -VaR) од индустријата за 

финансиски услуги.65 За дадено финансиско портфолио (група на обврзници, 

капитал или други инвестициски инструменти), анализата на VaR проценува дека 

горната граница за износот на доларот што портфолиото може да го изгуби под 

типични услови за деловна активност.66 На пример VaR може да процени горна 

граница од 5 милиони американски долари за она што портфолиото би го изгубило 

во текот на следниот ден, со сигурност од 99 проценти.  

Можноста на VaR да набројува ризик од сајбер безбедност во еден дел го прави 

привлечен за многу директори на финансиски институции, особено за оние кои се 

запознати со VaR, но не се запознати со сајбер ризикот. Сепак, CyberVaR бара и 

достапност на доволно чисти податоци за проценка на моделот, како и вработени 

обучени за финансиска статистика. Еднаш како водечка методологија во 

индустријата за финансиски услуги, CyberVaR изгуби предност во однос на 

другите методологии. 

 

                                                 
64“About Us,” The Open Group (пристапено на 06.03.2020). “What Is FAIR?” FAIR Institute 

(пристапено на 06.03.2020).   
65 “Partnering for Cyber Resilience Towards the Quantification of Cyber Threats,” World Economic 

Forum, Industry Agenda (January 2015).   
66  Krzysztof Ostaszewski, “Value at Risk,” Illinois State University (2007).   
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3.3. Асиметрии на информации 

 

Ефективното набудување на другите активности во анонимен и комплексен систем 

како сајбер просторот е или невозможно или екстремно скапо. На фирмите, 

вклучувајќи ги и финансиските институции, честопати им недостасуваат 

информации потребни за да донесат информирани одлуки за тоа како најдобро да 

управуваат со сајбер ризикот, вклучително и колку да се инвестира во сајбер 

безбедноста. Фирмите не можат со сигурност да проценат за степенот на сајбер 

ризик на кој се изложени, ефективноста на одбранбените системи на трети страни 

кои даваат услуги за сајбер безбедност, еластичноста на пазарната инфраструктура 

на која се потпираат во работењето на фирмата или колкава сума на  осигурување  

од одговорност е потребна за да се соочи со долгорочни влијанија на сајбер напади. 

Асиметријата во информациите предизвикува и moral hazard и проблеми со 

неповолна селекција67  што пак може да го поткопа функционирањето на 

системот.68 Ако асиметрично дистрибуираната информација е систематска 

карактеристика на сајбер системот, целокупното ниво на безбедност на системот ќе 

биде под оптимално ниво на безбедност. 

Информациите за асиметрија во сајбер е поради низа фактори. Прво и најзначајно е 

неискуството со сајбер ризикот и настаните што комплицираат било какво 

утврдување на изложеност на сајбер ризик. Исто така, природата на ризиците е 

разновидна и се развива со брзо темпо што го отежнува нивното карактеризирање 

во споредливи термини (особено затоа што ризиците потекнуваат директно од 

фирмата и нејзините деловни партнери). Покрај овие компликации, постојат и 

други причини да не се споделат информации како што се легитимни грижи за 

трошоците за репутација или влијание врз побарувачката за услугите на таа фирма. 

Овие проблеми ги наведуваат фирмите да ги задржуваат информациите за 

природата и трошоците на сајбер настаните. Понатаму, ако фирмата има 

осигурување, таа мора да изврши пресметка на нето-трошоците во однос на идните 

зголемувања на премијата што може да ги создаде таквото откривање. 

Со државните и недржавните актери вклучени во сајбер области, постојат 

стратешки причини зошто една земја би сакала да не споделува информации за 

                                                 
67 Moore (2010), Bohme (2010) 
68 Borg (2016) го набљудува падот на пазарите на провајдерите на софтвер поради недовлни 

информации во врска со нив 
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природата и големината на своите сајбер загуби или стратегиите за заштита на 

системите од сајбер напад. Во извештајот за финансиската регулатива на 

Министерството за финансии на Соединетите Американски Држави (2017), има 

важни информации за асиметрија помеѓу различни национални регулатори и преку 

границите. Во извештајот се укажува на ризик од фрагментација и преклопување и 

се препорачува подобра координација на алатките и испитувањата помеѓу 

федералните и државните регулаторни агенции. Веројатно постои потреба да се 

усогласи толкувањето и примената на постојните правила од страна на различни 

регулаторни тела. Бидејќи сајбер ризикот не е ограничен со политички или 

географски бариери, туку е глобален ризик, потребна е и меѓународна 

координација на политики, исто така олеснување на координацијата, поддршка на 

споделување на информации и дизајнирање на координирани политики. 

Конечна форма на информативен проблем е да се процени потребата или 

ефикасноста на одредени типови на сајбер заштита. На многу фирми, особено ако 

тие се помали, им недостасува сајбер-специфично знаење потребно за да се донесат 

рационални одлуки за кој софтвер или давател на сајбер безбедност да изберат. 

Како резултат на тоа, нето-квалитетот на различни услуги или добавувачи е тешко 

да се оцени што може да ја демотивира безбедносната инвестиција или да 

предизвика фирмите да се одлучат за поевтини (и помалку безбедни) решенија. 

 

3.4.  Стратешки комплементарности, неуспех на координацијата и 

екстерналии 

 

Во принцип, екстерналиите се појавуваат кога однесувањето на една институција 

има и ефекти кои влијаат на нето-ризикот на другите. Инвестициите во 

компјутерска безбедност создаваат позитивни екстерналии во рамките на истата 

мрежа: сајбер ризикот во индивидуалните фирми се намалува со дополнителни 

инвестиции во (а) сопствената компјутерска сигурност69 и (б) безбедност во други 

организации поврзани со истата мрежа.70  

                                                 
69 Ваквите неуспеси на координацијата создаваат неповолен протокол како алатка на одредена 

компјутерска безбедност инвестицијата зависи од усвојувањето на слични превентивни мерки на 

другите. 
70 Безбедносните инвестиции што создаваат позитивни екстерналии се опишани од Kunreuther and 

Heal (2003), кои тврдат дека очекуваните загуби се намалуваат со дополнителни инвестиции, но и 

со зголемено ниво на безбедност во организации поврзани на иста мрежа. 
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3.5. Интеракции на неуспесите  на пазарите поврзани со сајбер ризик и 

финансиската стабилност 

 
Управувањето со ризикот во финансиските институции е насочено кон 

несистемскиот (idiosyncratic) ризик. Овој пристап е нормален со оглед на 

разбирањето и предвидливоста на индивидуалните фирми на пошироките 

системски ефекти. Тоа значи и недоволно посветено внимание во борбата против 

системските сајбер ризици, кои произлегуваат од зависноста од сложената 

инфраструктура или нарушувањата на критичните информации. Доминантноста на 

проценката на сајбер ризикот на ниво на одделни институции и субјекти 

сигнализира релативно тесен став кој недоволно ја разгледува системската 

димензија на сајбер ризикот. 71  

Системски ризик се појавува кога изложеноста на ризик е вообичаена или поврзана 

со финансиските институции. Главните извори на системски сајбер ризик за 

финансиските институции се: вообичаена изложеност на пристап до ранливости, 

концентрација на ризик, корелации на ризик или заразни ефекти (вклучително и 

преку канали за репутација). 

 
Пристап до слабости. Финансискиот систем е еден од најпознатите поврзани 

системи во глобалната економија и од деловни причини, на големи делови од 

основните системи на индустријата може да им пристапат клиенти и деловни 

партнери од каде било во кое било време. Оттука, системот се карактеризира со 

својствени/наследени слабости на пристапот (inherent access vulnerabilities). 

Заштитата на пристап е исто толку добра како и безбедносното ниво на нејзината 

најслаба алка.  

 
Концентрацијата на ризикот е значајна особено во клучните инфраструктури на 

финансискиот пазар, како и за систематски важните финансиски институции. 

Одредени инфраструктури на финансискиот пазар, вклучувајќи ги платформите за 

                                                 
71 Светскиот економски форум во 2015 ја понуди првата дефиниција за системски сајбер ризик: 

„Системски сајбер ризик е  ризикот од сајбер настан или друг неповолен настан врз индивидуална 

компонента на критична инфраструктура што ќе предизвика значајно доцнење, одбивање, прекин, 

пад или загуба, така што услугите се импактирани не само во изворната компонената туку 

последиците исто така се пренесуваат на поврзани (логички и/или географски) компоненти на 

системот резултирајќи во значајни неповолни ефекти на јавното здравје или безбедност, економска 

безбедност или национална безбедност, стр.5 
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централен клиринг (CCP central clearing platforms) или системите за пораки како 

SWIFT се клучни центри во рамките на финансискиот систем. Покрај тоа, мал број 

институции управуваат со голем удел во обемот на трансакциите на одредени 

пазари (на пр. за тргување со девизи Г7), голем дел од тоа преку комерцијални 

платформи за електронско тргување. Додека тие помагаат да се стандардизираат и 

овозможат глобалните финансиски услуги, тие исто така генерираат ризик од 

концентрација заради ниска (надворешна) редундантност (redundancy).72 Иако 

системите за финансиска инфраструктура се технички многу редундантни, нивната 

функција не е јасна. Проблемите во финансиската инфраструктура можат да 

влијаат на плаќање, клиринг и порамнување на финансиски трансакции, со 

негативни екстерналии, изложувајќи ги финансиските институции, пазари и 

учесници на неочекувани шокови. Трансферот на сајбер ризикот преку 

осигурување од одговорност предизвика зголемување на изложеноста на ризик на 

пазарот за сајбер осигурување. Но, системскиот ризик исто така може да произлезе 

од техничка и ИТ концентрација, вклучително и од оперативни системи и 

програми; cloud сервери; и електронски мрежни центри. 

 

Корелации на ризик и зараза. Несистемските сајбер-шокови можат да 

предизвикаат ризици од финансирање на ликвидност (funding liquidity), што потоа 

може да премине во шокови на ликвидност на пазарот, бидејќи фирмите се 

принудени да влеваат средства со цел да ги спуштат цените на активата. Исто така, 

може загриженоста за интегритетот на договорните страни да ги наведува фирмите 

да престанат да комуницираат со одредени учесници на пазарот, влошувајќи ги 

притисоците врз пазарното обновување на ликвидноста. Материјализацијата на 

ликвидноста и шоковите на пазарните ризици може на крајот да доведат до 

проблеми со солвентност во финансиските институции. Блиските директни врски 

преку меѓубанкарски и трансферни пазари, а индиректните односи (каскади на 

ликвидност- liquidity cascades) овозможуваат шоковите брзо да се шират  низ 

целиот систем. Неможноста на институцијата да ги исполни обврските за плаќање 

                                                 
72 Ако нападнатите ентитети можат да бидат супституирани со друг (редундантен) систем што 

извршува идентични или слични функции, системскиот ризик е понизок во споредба со ситуација 

кога редундантен систем нема. Регулаторите во ЕУ и САД во 2016 се сложија дека врските на 

платформите за централен клиринг преминат преку Атлантикот и дека проширените платформи за 

централен клиринг ја зголемуваат редундантноста и го намалуваат системскиот ризик. 
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или порамнување - на пример затоа што нивните системи за внатрешно водење на 

евиденција или плаќања се компромитирани - може да предизвикаат криза со 

репутацијата,  што би имало негативни ефекти врз финансирањето на ликвидноста 

и knock-on ефекти на други институции што сметале на достапноста на овие текови 

на ликвидност. Недостаток на ликвидност може да доведе до продажби под цена, 

кои потоа се употребуваат во вреднување на средствата и се шират на сите видови 

учесници на пазарот во кои се инвестира или тргуваат со одредена актива или 

класа на средства. Со текот на времето, загубите предизвикани од ликвидност го 

„јадат“ капиталот на фирмите и завршуваат со слабеење на позициите на 

солвентност на финансиските институции. Бидејќи врските меѓу сајбер просторот 

и реалната економија се интензивираат - во услови на очекувано натамошно 

зголемување на меѓузависноста, интерконективноста и сложеноста - веројатноста 

за надворешен шок да се пренесе во финансискиот систем и да стане системски 

настан, најверојатно, ќе се зголеми дури и кога се преземат чекори за ги ублажат 

овие ризици.73 

 

3.6. Финансиска регулатива на сајбер ризикот 

3.6.1.  Сајбер ризикот како оперативен ризик 

 
Регулирањето на секторот за финансиски услуги има за цел да промовира 

долгорочен економски развој и да ги минимизира трошоците и негативните 

екстерналии од финансиската нестабилност. Стабилниот финансиски систем е 

предуслов за функционална економија која го поддржува економскиот раст. Во 

стабилен финансиски систем, институциите и пазарите ќе функционираат, цените 

ќе ги одразуваат основите, а краткорочните стресови и флуктуациите ќе влијаат 

само на ограничен круг на учесници. Сепак, за да остане ефективна, регулативата 

ќе треба да се прилагоди на новиот технолошки развој и факторите на ризик, како 

што е сајбер ризикот. 

Со оглед на широката улога на технологијата во финансиите, регулаторите 

воспоставија минимални стандарди за управување со ризици поврзани со ИТ. 

Воспоставената регулаторна рамка за ризици поврзани со ИТ се однесува на 

                                                 
73 Reuters (2016) 
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поголемиот дел од фирмите за финансиски услуги и регулаторите традиционално 

размислувале за ризиците поврзани со ИТ како подмножество на оперативниот 

ризик што е клучен столб на постојната регулаторна структура. Оперативниот 

ризик е дефиниран како ризик од загуба како резултат на несоодветни или 

неуспешни внатрешни процеси, луѓе и системи или надворешни настани74. Оваа 

формална дефиниција вклучува правен ризик, но го исклучува стратешкиот и 

репутациониот ризик. 

Минималните стандарди за ризици поврзани со ИТ традиционално се фокусираа на 

управување со ризик, вклучувајќи ги и оние кои се однесуваат на справување со 

големи оперативни катастрофи (т.е. закрепнување и планирање на континуитет на 

деловна активност). Супервизорите ги охрабруваат фирмите за финансиски услуги 

да се движат по спектарот на достапни пристапи бидејќи развиваат 

пософистицирани системи и практики за мерење на оперативниот ризик.75 

Идеално, фирмите треба да прифатат интегриран и базиран на ризик пристап во 

управувањето со ИТ ризиците, кои се идентификуваат, управуваат и пријавуваат 

преку функцијата за управување со ризик. 

Рамките за оперативни ризици ја вклучуваат потребата да се измерат т.н. tail 

ризици при пресметката на регулаторниот капитал. Регулаторните стандарди за 

капитал бараат банките да издвојат капитал за оперативен ризик со цел 

апсорбирање на неочекувани загуби. Се очекува банките да ги пресметаат 

регулаторните барања за капитал како збир на очекувани и неочекувани загуби. 

Составен дел на овој пристап е употребата на анализа на сценарија, во согласност 

со надворешните податоци, за да се процени изложеноста на tail настани. 

Анализата на сценаријата се очекува да се користи за да се процени влијанието на 

отстапувањата од корелационите претпоставки вметнати во рамката за мерење на 

оперативниот ризик на банката. Ова вклучува проценка на потенцијални загуби 

кои произлегуваат од повеќекратни, истовремени настани на работење со загуба. 

Со текот на времето, ваквите проценки треба да бидат потврдени и преиспитани 

преку споредби со вистинското искуство со загуба. При спроведување на сценарио 

                                                 
74 Basel Committee on Banking Supervision, ‘International Convergence of Capital Measurement and 

Capital Standards’, 2006. 
75 Basel Committee on Banking Supervision, ‘Principles for the Sound Management of Operational Risk’ 

June 2011. 
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анализа, од банките се бара да ги проценат потенцијални неочекувани загуби и да 

издвојат адекватен капитал. 

Стандардите за управување со ризици за ИТ ризици се утврдени од меѓународни 

тела за поставување стандарди (international standards-setting bodies SSBs) и се 

применуваат на секторска основа. За глобално активните фирми за финансиски 

услуги, SSBs имаат воспоставено регулаторна рамка што поставува минимум 

стандарди за поттикнување на подобро управување со ризиците и распределување 

капитал за неочекувани загуби, вклучувајќи ризици од информатичката 

технологија.  

 
Слика 4. Регулаторна архитектура за сајбер ризик 
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Постојната рамка за банките се состои од најразлични упатства, како што се: Basel 

Core Principles76, Principles for the Sound Management of Operational Risk77, Basel 

Capital Accord78 и разни упатства посветени на темата ИТ безбедност и управување 

со информации.79  Барањата се применуваат по сектори (слика 4). 

Поради високото ниво на зависност од технологијата на пазарот за хартии од 

вредност и деривати, спроведени се експлицитни стандарди за сајбер отпорност80: 

Оперативни проблеми во системите за плаќање, клиринг и порамнување може да ја 

попречат контролата, па дури и да ги влошат другите видови на ризик, како што е 

како пазарниот, ризик на ликвидност или кредитен ризик на неочекуван начин што 

може да претставува системски ризик, и понатаму резултира учесниците да 

претрпат значителни загуби. Оперативните ризици поврзани со плаќање и 

порамнување би можеле да се прелеат на финансиските пазари низ широк спектар 

на финансиски производи со импликации за глобалната финансиска стабилност. 

Поради оваа причина, во упатството на IOSCO - International Organization of 

Securities Commission / CPMI - Committee on Payments and Market Infrastructure  се 

бараат високи стандарди за управување со оперативниот ризик на системите за 

плаќање, клиринг и порамнување. 

Стандардите за управување со ризици за општите ИТ ризици се зрели, но сајбер 

ризиците претставуваат нови предизвици. Сајбер ризиците се различни од 

традиционалните ИТ ризици. Променливите канали за дистрибуција и природата 

на сајбер инцидентите бараат регулативи и супервизорски пристап кој се 

прилагодува на профилот на ризик што брзо се менува. Ефективното управување 

со оперативниот ризик поврзан со технологијата е основен елемент на 

управувањето со ризикот на банката.81 

                                                 
76 Basel Committee on Banking Supervision, Core Principles for Effective Banking Supervision, 

September 2012. 
77 Basel Committee on Banking Supervision, Principles for the Sound Management of Operational Risk, 

June 2011. 
78 Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of capital Measurement and 

Capital Standards, June 2006. 
79Basel Committee on Banking Supervision, Risk Management Principles for Electronic Banking, July 

2003. 
80The Committee on Payment and Market Infrastructures and Board of the International Organization of 

Securities Commission’s joint paper “Guidance on cyber resilience for financial market infrastructures, 

June 2016. 
81 Group of 7 (2016). Работната програма на Г-7 Сајбер Експертската Група работеше на изработка и 

развој на необврзувачки основни елементи за ефективна проценка на сајбер сигурноста. Работната 

програма се објави во Октомври 2017. 
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Г7 (Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика Британија и САД) го 

направи првиот чекор кон стандардизирани барања за сајбер ризик. Г7 разви сет на 

необврзувачки, основни елементи дизајнирани на високо ниво за финансиски 

секторски приватни и јавни субјекти. Елементите служат како блокови врз кои 

ентитетот може да ја дизајнира и спроведе својата стратегија за сајбер безбедност и 

рамката за работа, информирани со својот пристап кон управувањето со ризикот и 

културата. Елементите вклучуваат: 

 
Елемент 1: Стратегија и рамка за сајбер безбедност  

Елемент 2: Управување (Governance) 

Елемент 3: Проценка на ризик и контрола  

Елемент 4: Мониторинг  

Елемент 5: Одговор  

Елемент 6: Обнова  

Елемент 7: Размена на информации 

 

Овие елементи треба да бидат прилагодени од страна на регулаторите и самите 

финансиски институции врз основа на сопствените оперативни и области под 

закана како и на законските и регулаторните барања. Елементите, исто така, 

обезбедуваат чекори во динамичен процес преку кој субјектот може систематски 

да ја преиспита својата стратегија и рамка за сајбер безбедност, како што 

еволуираат заканите во оперативното опкружување. Јавните власти во и низ 

јурисдикциите можат да ги користат елементите за водење на нивната јавна 

политика, како и активностите на регулаторите и супервизорите. 

Од клучно значење е сигурен систем за известување на сајбер ризик. Во суштината 

на функционален систем за надзорот е развој на програма за приоритизација на 

сајбер информации, потег за стандардизирање на собирање на податоци и градење 

рамки за моделирање и цени на сајбер ризик. Националните власти и регулативите 

треба да обезбедат соодветни стимулации за навремено и точно известување на  

сајбер настани. Стандардите за сајбер ризик треба да бараат финансиските 

институции да обезбедат внатрешни податоци за сајбер ризик, на почетокот 

периодично, и на крајот во реално време. Проверките за сигурност на податоците и 

автоматската обработка ќе бидат одговорности на стандардните поставувачи.  
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Поради криминалната природа на сајбер нападите, регулаторите ќе треба да се 

координираат со соодветните институции за спроведување на законот. 

Регулаторите на финансискиот сектор треба да бидат во можност брзо да укажат на 

напаѓачот/напаѓачите на соодветните институции за да обезбедат навремен 

одговор, како од страната на правната така и од финансиската институција. 

Идеално, би требало да има формални аранжмани за двонасочна размена на 

информации помеѓу институциите за спроведување на законот и регулаторите. 

Супервизорите треба да имаат флексибилност да го прилагодат својот пристап кон 

супервизија на сајбер ризик како одговор на брзиот развој на заканите. Промената 

на начинот на размислување на супервизорите за целосно прифаќање на сајбер 

ризикот, како деловен и економски ризик е еден од главните предизвици во 

транзицијата на ИТ-супервизија. Друг клучен фактор е способноста на 

супервизорите да развијат напредна проценка за сајбер ризик заснована врз 

достапните податоци и нивното разбирање за технологијата и деловните модели на 

финансиските институции, нивната проценка на апетитите за сајбер ризик и 

трендовите на прекршување (breach trends) и нивната анализа на еволуцијата на 

економското опкружување и импликациите врз активностите на банките и 

профилите на ризик. Можеби покритично од другите области на финансискиот 

надзор, со оглед на брзината на промена во целокупното опкружување, е да имаат 

капацитет и овластување да го прилагодат супервизорскиот одговор со темпото 

како што се развиваат заканите. 

 

3.6.2.  Пристап кон критична инфраструктурa 

 

Потребно е да има диференциран пристап за критична инфраструктура.  

Дефинирање на обемот на критична инфраструктура и институции во 

финансискиот сектор е клучно за да се воспостави ефикасен одговор на сајбер 

ризикот. Одредени видови на финансиски институции и инфраструктури имаат 

посуштинска улога во глобалната финансиска и технолошка мрежа, и со тоа може 

да бидат одговорни за прелевање и заразни ефекти преку глобалниот финансиски 

систем.  
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Неколку јурисдикции (на пр. САД во 2013 и Јапонија во 2000) започнаа со 

формално дефинирање на она што претставува критична инфраструктура.82 

Во Европа, Директивата за европски критички инфраструктури од 2008 година 

(Directive on European Critical Infrastructures) воспостави процедури за утврдување 

на критична инфраструктура, иако досега тие во најголем дел се фокусираа на 

енергијата и транспортот. Неодамна, Директивата за мрежна и информативна 

безбедност (Network and Information Security Directive) се осврнува на потребата од 

идентификување на критична инфраструктура. 

 

Јавно-приватните партнерства обезбедуваат воспоставување прагматична 

политика, со ограничени стимулации за координација и соработка преку 

финансиските институции. Јавно-приватните партнерства обезбедуваат ефикасен 

канал за споделување информации и координација на превенција и идентификација 

на сајбер закана преку приватни субјекти, имајќи во предвид дека има ограничени 

приватни стимулации за откривање/објавување на случаи од сајбер напади. 

Ваквите партнерства можат да бидат добра платформа за размена на информации 

за сајбер закани и соработка за превенција и идентификација на сајбер закани. Во 

Соединетите Држави е воспоставена Рамка за сајбер безбедност (Cybersecurity 

Framework), која се состои од збир на доброволни стандарди, упатства и најдобри 

практики за сајбер ризикот. 

Регулаторите и другите креатори на политики презедоа важни чекори за да ја 

подобрат еластичноста/отпорноста на финансискиот сектор кон потенцијалните 

мрежни закани. Овие вклучуваат: 

 

 Во Соединетите држави, рамката за сајбер безбедност е поддржана од 

поинтензивни надзор и регулаторни барања за идентификување на слабости 

поврзани со сајбер ризик. Сојузниот совет за испитување на финансиските 

институции Federal Financial Institutions Examination Council (FFIEC) 

иницираше проценки за поддршка на помалите банки во справувањето со 

                                                 
82Во САД со Executive Order 13636, “Improving Critical Infrastructure Cybersecurity” (12-ти Февруари, 

2013), се воспоставиле критериуми за идентификација на критичната инфраструктура врз основа на 

тоа дали „резултира со катастрофални национални ефекти на јавното здравје или безбедност, 

економска сигурност“  во случај на сајбер напад. Во Јапонија се дефинира со “Special Action Plan on 

Countermeasures to Cyberterrorism of Critical Infrastructure”, усвоено во Декември 2000. 
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ризиците од сајбер безбедност, меѓу другото и преку плановите за 

континуитет на работењето. За брокерите-дилери, Комисијата за хартии од 

вредност и Регулаторниот орган за финансиска индустрија Securities and 

Exchange Commission (SEC) и  Financial Industry Regulatory Authority 

(FINRA) во 2014 година објавија широки испитувања за подготвеноста за 

сајбер безбедност. 

 Во Европа, ЕУ усвои Стратегија за компјутерска безбедност во 2013 година, 

со акцент на хармонизацијата меѓу државите и меѓународната соработка. 

ЕУ исто така во 2013 година донесе Директива за безбедност на мрежата и 

информациите (Network and Information Security - NIS), со цел зајакнување 

на подготвеноста, прекуграничната соработка и размената на информации. 

Во Велика Британија, властите поставија рамка за тестирање на ранливоста 

за да ја проценат подготвеноста со симулирани сајбер напади. Преку т.н. 

вежби Waking Shark I и II во 2011 и 2013 година, а и со тестирањето за 

ранливост во 2014 година, властите во Велика Британија воспоставија рамка 

за контролирани тестови за сајбер безбедноста низ големите британски 

финансиски институции и FMIs.  

 Јапонија воспостави сеопфатна политика за сајбер безбедност, неодамна 

подобрена со ажурираната стратегија за сајбер безбедност во 2013 година, 

која има за цел да го зајакне јавно-приватното споделување на информации; 

воведување вежби за деловен континуитет; воспостави платформа за 

проценка и автентикација на системите што се користат од критична 

инфраструктура; и зајакнување на меѓународната соработка. 

 Во Сингапур, владата го воведе Националниот план за компјутерска 

безбедност 2018 (National Cyber Security Masterplan 2018), со очекувани 

проценки за подготвеноста за сајбер безбедност на критичните сектори и 

националната инфраструктура пошироко. 

 Во Австралија, владата го основа австралискиот центар за компјутерска 

безбедност (Australian Cyber Security Centre - ACSC) со цел да ги „стави под 

еден покрив“ можностите за сајбер безбедност на разни владини агенции. 
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 Во Индија, владата усвои Национална политика за сајбер безбедност 

National Cyber Security Policy во мај 2013 година, во обид да воспостави 

сеопфатен механизам за сајбер безбедност. 

 

За лиценцирани финансиски институции кои работат во САД, применет е 

секторски пристап кон оперативниот ризик (вклучително и сајбер). Оперативните 

ризици, вклучително и тие поврзани со ИТ и сајбер ризици, се очекува да бидат 

идентификувани, управувани и пријавени со интегриран пристап за управување со 

ризик. Американските власти го засилија фокусот на сајбер отпорноста преку 

насочени стандарди за управување со ризик и со интензитет на супервизија врз 

банките. Регулаторите на САД имаат имплементирани стандарди за сајбер 

безбедност за заштита на финансиските пазари и потрошувачите од напади преку 

Интернет (online attacks). Големите банки  се очекува да имаат најсофистицирани 

одбранбени способности и да можат да се опорават од каков било напад во рок од 

два часа. Од 2013 година, банките вклучуваат сајбер ризици и оперативни ризици 

во сценаријата што ги доставуваат на годишните стрес тестови.  

Финансиските фирми кои работат на пазарите на хартии од вредност исто така се 

соочуваат со сеопфатна супервизорска рамка. Благодарение на високата доверба во 

технологијата на пазарот за хартии од вредност и деривати, развиен е слоевит 

пристап за изградба на сајбер отпорност (заеднички документ на Committee on 

Payment and Market Infrastructures и Board of the International Organization of 

Securities Commission)83. Генерално пристапот е развиен за индустријата за хартии 

од вредност и инфраструктура на финансискиот пазар, но рамката е погодна и за 

другите учесници во финансискиот сектор. Клучните елементи бараат силно 

управување, идентификација на системските информатички средства; 

идентификување на сајбер закани; градење на заштита од сајбер напади; откривање 

на абнормални настани; намалување на трошоците за наплата преку планирање на 

одговор на инциденти; и сеопфатен стрес тест на системите и процесите. 

 

                                                 
83 CPMI and IOSCO (2016). 
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3.7. Мерки за засилување на отпорноста на сајбер ризик  

3.7.1. Намалување на ранливоста   

 

Без оглед на големината на финансиската институција, постојат неколку основни 

мерки што фирмите можат да ги преземат за решавање на несистемскиот 

(idiosyncratic) сајбер ризик. И покрај огромното темпо на технолошкиот напредок 

во последните децении, насоките и препораките се релативно постојани. Различни 

експерти за сајбер безбедност предлагаат скоро идентични списоци со активности 

што вклучуваат84: 

 Список на апликации (користење само на претходно одобрен софтвер на 

компјутерите на фирмите);  

 Употреба на стандардизирани безбедни системски конфигурации (бидејќи 

сложените конфигурации се потешки за одбрана);  

 Воспоставени процеси за крпење (patch) на системот и апликативниот 

софтвер во краток период; и  

 Ограничување на бројот на лица со администраторски привилегии. 

Зголемената еластичност на сајбер закани и напади бара напори за едукација за 

промена на начинот на размислување на институциите. Целосната безбедност е 

илузија, а фирмите треба да прифатат дека сајбер ризиците не може целосно да се 

елиминираат. Фирмите треба да преземат пристап заснован врз ризик во 

одбранбени мерки и да ја зајакнат отпорноста за брзо да се повратат од нападите. 

Одговор на инциденти и планирање на континуитет се клучни елементи за 

успешно справување со прекршувањата. Исто така треба да ги зголемат напорите 

за информирање и свесност за сајбер безбедноста за да ја зголемат отпорноста кај 

нивните вработени. Поради природата на бизнисот, индустријата за финансиски 

услуги треба да преземе силни мерки за одбрана на внатрешните системи и 

спречување на протекување на податоци. Уште поважно, односите со договорните 

страни, безбедносните услуги од трети страни и основната инфраструктура треба 

да се контролираат преку договори и договори и да се интегрираат во пошироки 

процеси за управување со ризик. 

                                                 
84На пример, the Council on Cybersecurity (2014). 
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3.7.2. Намалување на асиметричноста на информациите 

 

Потребно е собирање и споделување податоци, подобро моделирање на ризикот и 

перспектива за поглед кон нови или итни ризици. Податоците за загуби од сајбер 

ризик се ретки и бидејќи нивното прибирање не е стандардизирано, честопати не 

може да се користат како влез во моделите за управување со ризик. Корисните 

информации вклучуваат статистика за видот и зачестеноста на заканите и 

нарушувањата, заедно со нивното реализирано или очекувано монетарно влијание, 

како за самата компромитирана фирма, така и за нејзините засегнати страни. Исто 

така, со систематското и навремено споделување на информации ќе може да се 

одреди колку брзо и ефикасно системските ризици можат да се разберат и содржат. 

Анализата на сценаријата може да им помогне на институциите да ги разберат 

потенцијални ризици, како тие можат да пренесат, каде треба да се направат 

инвестиции и како најдобро да се реагира кога системите се нападнати. Сепак, 

тешко е правилно да се калибрираат овие вежби доколку има некомплетно 

квантитативно разбирање на природата и големината на ризиците со кои се соочува 

индустријата. Информациите од анализираните сценарија можат да помогнат во 

подобрувањето на финансиското планирање и планирање на вонредни состојби, но 

најпрво се јавува потреба да се намалат ендемичните асиметрии на информации 

преку споделување на податоци и информации. 

Ова создава потреба да се дефинираат термините и стандардите поврзани со сајбер, 

да се соберат информации, да се агрегираат за да се зачува доверливоста и потоа да 

се откриваат тие информации. Систематското собирање и споделување на сајбер 

податоците, вклучително и на фреквенцијата и финансиското влијание на сајбер 

настаните, би помогнало во подобрување на разбирањето на големината и 

природата на ризикот и овозможување подобро управување и моделирање на 

ризикот од страна и на јавниот и на приватниот сектор. Прво, за да се обезбеди 

дека класификацијата на сајбер настани е конзистентна кај фирмите и државите, 

постои потреба да се развие заедничка терминологија и идентични дефиниции за 

термините на сајбер ризик. Второ, размената на информации треба да биде 

институционализирана меѓу спроведувањето на законот, супервизорите, 

регулаторите и приватниот сектор. 
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Јавно-приватно партнерство може да ја олесни дистрибуцијата на информации, 

како и националната и меѓународната координација и да им помогне на 

заинтересираните страни да дизајнираат ефективни, координирани сајбер 

политики. И трето, за надминување на загриженоста на индустријата за 

споделување информации и потенцијални ефекти на репутацијата, информациите 

на одделните фирми мора да бидат анонимизирани и/или агрегирани на ниво што 

дава доволен увид во финансиските последици од сајбер напади и прекршувања, а 

во исто време се зачувува доверливоста на специфични информации на фирмата. 

Конечно, информациите и податоците треба да бидат јавно достапни, така што 

фирмите, супервизорите и регулаторите можат да ги користат овие извори како 

влез во нивните рамки и модели за управување со ризик, и да ги подобрат рамките 

на надзорот и рано предупредување. 

 

3.7.3. Дизајнирање на ефективни политики 

 

Сајбер ризиокот треба да се управува со ex-ante регулатива и ex-post одговорност.  

Некои автори85 сметаат дека треба да се користи мешавина од двата пристапи: ex-

ante регулативата се чини неефикасна кога постојат сериозни асиметрии на 

информации помеѓу регулаторот и фирмите, или ако регулативата не успее да 

дизајнира ефективни стандарди. Од друга страна, ex-post одговорноста не 

функционира кога фирмите не се одговорни или ако немаат средства да го покријат 

целиот обем на штети и загуби (вклучително и поради ограничената одговорност 

на корпоративните структури). Ex-ante регулативата или ex-post одговорноста 

може да ги забави или спречи иновациите со оглед на тоа што новиот софтвер и 

системи секогаш вметнуваат нови ризици и ранливости со недоследности кои 

можат да се откријат само кога се користи нов софтвер во пракса. Затоа, важно е да 

се најде вистинскиот баланс на ex-ante регулативата и ex-post одговорноста за 

подобрување на сајбер отпорноста без задушување на иновациите. 

Со оглед на диференцираната природа на сајбер ризиците, регулаторната 

архитектура треба да се прилагоди и постојано да се прочистува. Дигитализацијата 

напредува брзо, а усвојувањето на нови технологии од страна на финансискиот 

                                                 
85 Kolstad, Ulen, and Johnson (1990) и Shavell (1984) 
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сектор се движи заедно со нив. Практиките за управување со ризици треба да бидат 

во чекор со променливиот профил на ИТ ризикот рефлектиран во пристапот кон 

регулирање и супервизија. Регулаторниот режим треба да охрабри постојана 

будност од страна на одборите и високото раководство, да градат отпорноста преку 

инвестиции во сајбер безбедност, давајќи им на институциите  флексибилност да се 

справат со ризиците на начинот на кој тие сметаат дека е оптимален. Сепак, 

дејствијата од одделни земји и само од учесници во финансискиот сектор нема да 

бидат доволни. Потребни се постојани развојни стандарди низ целата индустрија за 

да се задржи чекор со развојот на сајбер ризиците, дури и ако тие создадат 

трошоци за усогласеност за засегнатите институции. 

 

3.7.4. Координација и управување со системски сајбер ризик  

 

Во високо меѓусебно поврзаниот ИТ и финансиски систем, клучна ќе биде 

ефективната национална и меѓународна координација. Владите треба да обезбедат 

различните институции да соработуваат кохерентно, да избегнуваат удвојување и 

да ги спои инцијативите.86 Бидејќи сајбер ризикот не е ограничен со политички или 

географски бариери, потребна е и координација на меѓународната политика. Тука, 

меѓународните организации, како Банката за меѓународни порамнувања, Одборот 

за Финансиска Стабилност или ММФ (Bank for International Settlements, Financial 

Stability Board, IMF) можат да играат клучна улога за олеснување на 

координацијата, поддршка на размена на информации, дизајнирање на 

координирани политики и помагање во решавање спорови, доколку се појават. 

Агрегирањето на сајбер ризикот е премногу сложено за да се управува на ниво на 

одделни фирми или земји. Тоа е глобален извор на системски ризик што треба да 

се реши на мултилатерално ниво. 

 

 

 

 

                                                 
86OECD (2012). 
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IV.  УЛОГАТА НА ОСИГУРУВАЊЕТО ВО УПРАВУВАЊЕТО СО САЈБЕР 

РИЗИКОТ ВО ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР 

 

 

Осигурувањето од сајбер одговорност е структурирано за обештетување на загуби 

од прва и трета страна. Загубите на првата страна ги вклучуваат трошоците за 

управување со кризи, известување за клиенти, прекинување на мрежата на 

деловниот субјект и поврзаната директна цена87, обновување на системи и 

реконституција на оштетениот софтвер и дигитални средства (што вообичаено би 

биле покриени со сеопфатно осигурување за криминал). Кај загуби на трети лица 

предмет на обештетување се оние трошоци што ги доживуваат трети лица. Овие 

вклучуваат одговорност на трети лица за нарушувања на безбедноста и 

приватноста на податоците воопшто, трошоци за одбрана, одговорност за неуспех 

во спречување  на сајбер напад, но исто така и трошоци за истраги и, потенцијално, 

пенали и казни. 

Во 2016 година, 13% од сите побарувања за сајбер осигурување класифицирани од 

страна на  NetDiligence (2016) биле предизвикани од трети лица продавачи и 17% 

влијаеле врз секторот за финансиски услуги. Полисите за сајбер осигурување 

обично не ги покриваат индиректните трошоци од сајбер напади кои се 

манифестираат на среден до долг рок (како што се штета на репутацијата, 

изгубената вредност на врските со клиентите, зголемените трошоци за 

финансирање и премиите за осигурување и трошоците за да се зајакнат ситемите за 

ex post одбрана за да се зголеми отпорноста на сајбер ризикот). Ваквите 

исклучувања можат да бидат експлицитни или имплицитни со наметнување 

ограничувања на покритието и исклучоци во ограничувања на одговорноста (во 

пракса, дури и најголемите финансиски фирми имаат потешкотии да добијат 

лимити на покриеност/осигурување  повеќе од 300 милиони УСД 88). 

Формирањето на цените на полисите за сајбер ризик и полиси за осигурување од 

одговорност е предизвик. Комплексната агрегација на ризик и корелацијата на 

различните ризици во случај на настан го прават сајбер ризикот тешко да се 

измери, па дури и потежок за да се одреди премија/цена89. Исто така, областа е 

                                                 
87 Прекини во мрежата не се покриени со конвенциолано осигурување од прекин на работењето  
88 PwC (2015) 
89 OECD (2012). 



Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија 

 

 

  
       85 

 
  

релативно нова, и фирмите и клиентите имаат многу малку искуство со 

карактеристиките на сајбер ризикот или долгорочните ефекти на сајбер нападите и 

прекршувања (breaches) врз деловните врски. Затоа, техниките за актуарско 

моделирање се недоволно развиени во споредба со оние за други ризици кои се 

осигуруваат. Осигурителните компании одговориле со додавање на значителен 

бафер на премијата, предизвикувајќи премиите да бидат повисоки во однос на 

другите видови на покритија90. Овие потешкотии во определување на цени може да 

го поткопаат обезбедувањето финансиска заштита, оставајќи празнини во 

покриетието и да доведат до неефикасно формирање на цена и распределување на 

ризици низ целиот систем. Понатаму, во индустријата има загриженост дека 

изложеноста на ризик се повеќе се концентрира на пазарот на осигурување и 

осигурителните компании кои се вклучени можеби нема да можат да издржат 

голема и корелирана загуба предизвикана од системски сајбер напад. 

Сајбер осигурувањето не е лек за управување со сајбер ризик. И покрај неговите 

придобивки, осигурителното покритие не може да го замени активното управување 

со сајбер ризик во финансиските фирми. Но, бидејќи осигурителните компании 

добиваат поголемо искуство со осигурување од сајбер ризик, а созрева пазарот, и 

цените на полисите и распределбата на ризиците во финансискиот систем ќе станат 

поефикасни, пазарите ќе бидат поцелосни, а осигурувањето од сајбер одговорност 

поефикасно ќе го пренесе и pool ризикот.   

 

1. Улогата на осигурување во трансферот на сајбер ризикот 

 

Сајбер осигурување е незрел, но брзо развиен пазар. Осигурителните компании сè 

уште влегуваат и учат на пазарот, додека клиентите се скептични или не се сигурни 

во потенцијалот на пазарот. Како и да е, сега е јасно дека пазарот ќе расте во 

наредните години. Според најновите извештаи, се верува дека големината на 

пазарот за сајбер осигурување ќе е околу 3 милијарди УСД. 

Атрактивноста на пазарот јасно се гледа со бројот на осигурителни компании кои 

континуирано влегуваат на пазарот со нови производи. Според направени 

истражувања, неколку осигурителни компании ги ревидирале и ги пуштиле во 

                                                 
90 PwC (2015). 
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продажба своите производи за сајбер осигурување за да ги направат попривлечни 

за своите клиенти, а компаниите кои првично не сакаале да се приклучат на 

пазарот за сајбер осигурување веќе се влезени во него или имаат планови за тоа. 

Главната причина за овој тренд е тоа што пазарот на сајбер осигурување стана 

профитабилен заради сè уште ограничениот број на побарувања. Покрај тоа, некои 

клиенти купуваат сајбер осигурување за да ги исполнат регулативите специфични 

за индустријата или барањата од извршните одбори, никогаш немајќи намера да 

поднесат барање за исплата на штета. 

Некои осигурителни компании очекуваат профитабилноста да се намали, бидејќи 

разликата помеѓу издадените полиси и побарувањата за штети, најверојатно, ќе се 

промени во блиска иднина. Како што пазарот расте, конкуренцијата ќе се зголеми. 

За да го обезбедат својот удел на пазарот, преземачите на ризик треба подобро да 

ги разберат своите клиенти и да дизајнираат полиси што одговараат на нивните 

потреби. Осигурителните компании веќе прават разлика помеѓу големите 

компании и малите и средни претпријатија, секоја со различни потреби и степени 

на изложеност на сајбер ризик. Постојат два јасни сегменти на големина на 

клиентот на пазарот за сајбер осигурување: големи претпријатија и мали/средни 

претпријатија. 

Од една страна, постојат големи претпријатија, како финансиските кои имаат 

големи оддели за ИТ и посветени ресурси за управување со ризик. Овие компании 

обично имаат во својата организација Главен службеник за ризик и Главен 

службеник за информативна безбедност (Chief Risk Officer и Chief Information 

Security Officer), кои се добро подготвени да се справат со сајбер ризикот и имаат 

висок степен на разбирање за нивните слабости и изложеност. Покрај тоа, големите 

компании обично имаат полиси за сајбер осигурување и работат со надворешни 

консултанти за сајбер ризик за да ја намалат изложеноста.  

Малите и средните претпријатија не се подготвени да се справат со сајбер ризикот. 

Иако постојат забележителни исклучоци, малите и средните претпријатија како 

група немаат стручност и ресурси за ефикасно справување со сајбер ризикот. 

Обично тие не се свесни за ранливости и изложеност на ризик, немаат посветени 

тимови за справување со сајбер ризик, па дури и кога тоа го прават, тимот не е 

ниту голем ниту разновиден за да обезбеди соодветна заштита. Малите и средни 
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претпријатија оутсорцираат голем дел од нивните функции за ИТ и сајбер 

безбедност. Додека овој пазар има атрактивен потенцијал за сајбер осигурување, на 

преземачите на ризик им е тешко да ја покажат вредноста на осигурувањето на 

малите и средни претпријатија кои не се добро запознаени со сајбер ризикот. 

Процесот на продажба на сајбер осигурување е бавен и скап. Започнува со 

креирање на сајбер свест и учење на клиентот како да ја процени својата 

изложеност. 

Ова го поставува прашањето, што можат да направат осигурителните компании и 

брокерите за да привлечат клиенти за сајбер осигурување? Прво е потребата јасно 

да се дефинира кои полиси за осигурување се однесуваат на сајбер ризикот. 

Тековната практика е да се вклучи покритие со сајбер ризик како дел од постојните 

полиси или како самостојни осигурителни производи. Тешко е да се разбере кои 

полиси кои настани ги опфаќаат и дека е потребна поголема јасност за да се 

зголеми свеста на клиентите и разбирањето на опциите за сајбер осигурување. 

Второ, стандардизација и поедноставување на јазикот на сајбер осигурување. На 

клиентите кои не се добро запознаени со сајбер осигурување, тешко им е да ги 

разберат полисите и премиите. Обезбедувањето образование од страна на 

преземачите на ризик и брокерите е важно за овој процес. Трето, осигурителните 

компании веќе работат на докажување на тоа како сајбер осигурувањето може да 

додаде вредност на организациите, освен што само обезбедува покритие. 

 

2. Развојната улога на сајбер осигурувањето  

 

Компаниите за сајбер осигурување доживуваат трансформација на нивниот 

деловен модел, вклучително и повеќе услуги. Осигурителите преминуваат од 

обезбедување едноставни опции за трансфер на ризик до нудење на консултации за 

ризици и услуги за превенција и решавање на прекршувања (breach resolution 

services).  

Пред-прекршување (Pre-breach): Осигурителите работат на изготвување на 

соодветни полиси за сајбер осигурување за нивните идни клиенти. Тие работат со 

клиентите за подобро да ги разберат ризиците и да спречат прекршувања засновани 

на соодветни рамки за управување со ризик. Осигурителите исто така нудат 
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консултантски услуги за обука и помагаат на организациите во најдобри практики 

за реагирање и ограничување на штетата од сајбер напад или инцидент. 

После прекршување (Post-breach): Осигурителите обезбедуваат услуги што го 

оценуваат влијанието на нападот, помагаат во спроведувањето на плановите за 

реакција и закрепнување, обезбедуваат поддршка за односи со јавноста и 

комуникација и идентификуваат соодветни мерки за ублажување. Во минатото, 

осигурителните компании беа присутни само по настанување на штета. 

Преземачите на ризик помагале со побарувања на штети и покриеност, но не се 

вклучувале активно или соработувале со нивните клиенти за тоа како да ги 

подобрат своите практики за сајбер ризик. Претпријатијата по навика имаат 

ангажирано ИТ добавувачи, консултантски фирми и специјализирани фирми за 

сајбер безбедност за да ги задоволат нивните потреби за управување со сајбер 

ризик. Денес, осигурителната индустрија доживува трансформација во ситуација 

кога осигурителните компании и клиентите стануваат партнери во намалувањето 

на изложеноста на сајбер ризик и потенцијалните загуби поврзани со него. 

Осигурителните компании градат експерти за сајбер ризик за подобро да им 

служат на своите клиенти. Дополнителните услуги што ги нудат осигурителните 

компании се движат од обука за сајбер безбедност до совет и решенија за 

инциденти и форензика по случување на сајбер настан. 

Клиентите се свесни за овие нови дополнителни услуги и некои клиенти сакаат 

поголема вклученост од нивниот сајбер осигурител. Големите претпријатија веќе 

имаат алатки, механизми и партнерства со експерти за сајбер безбедност. Тие се 

добро информирани и знаат да проценат и спречуваат ризик. Малите и средните 

претпријатија немаат ресурси и можности потребни за успешно да ја намалат 

изложеноста на сајбер ризик. Сајбер осигурувањето обезбедува алатки и знаења за 

управување со сајбер ризик. 

Новата улога на сајбер осигурувањето е водена од три пазарни потреби:  

(1) зголемување на атрактивноста на сајбер осигурување за клиентите;  

(2) подобрување на профитабилноста преку намалување/спречување загуби 

и задржување на клиентите; и  

(3) стекнување знаење за сајбер ризик  



Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија 

 

 

  
       89 

 
  

Додавањето нови услуги при осигурувањето на сајбер ризик ја зголемува 

привлечноста на сајбер осигурување за клиентите и потенцијално ја подобрува 

профитабилноста на осигурителите. Дополнителните услуги генерираат приходи 

од надоместоци и помагаат да се намали веројатноста и големината на загубите, 

што е во интерес на осигурителите и брокерите да ги подготват и да им помогнат 

на своите клиенти да управуваат со сајбер ризикот. Клиентите кои имаат план за 

управување со ризик, алатки за спречување и решавање на ризици, како и 

посветени тимови во нивните организации се подобро подготвени да се справат со 

сајбер ризикот. Нудењето дополнителни услуги исто така го зголемува 

задржувањето на клиентите.  

Осигурителите со разбирање на пазарот, неговите клиенти и сајбер ризикот се 

подобро подготвени да дизајнираат модели на ризик и рамки за цени. Ограничена 

достапност на податоците и размената на информации, информациите за 

инциденти со сајбер ризик се ограничени и сè уште не постои заедничко 

складиште, иако напорите за создавање се во тек. Имањето контрола врз 

информациите ќе им помогне на осигурителните компании подобро да ги 

дијагностицираат причините за напад, да анализираат сценарија за решавање и на 

крај, да им помогне на нивните клиенти успешно да управуваат со сајбер ризикот. 

Услугите за сајбер ризик што ги нудат осигурителите обично се обезбедуваат 

преку трети страни. 

Големиот опсег на нови услуги што се нудат во делот на сајбер осигурување 

обично се поставуваат преку партнерства со трети лица (на пр. IBM, FireEye). 

Осигурителите и брокерите ангажираат експерти за компјутерски услуги, па дури и 

финансираат или стекнуваат компании за сајбер безбедност за подобро да ги 

советуваат своите клиенти. Стекнувањето на водечка фирма за сајбер безбедност, 

Stroz Friedberg Inc., од страна на AON во 2016 година, е пример за овој тренд .91
 

Осигурителите развиваат конкурентни предности преку обезбедување на пристап 

до иновативни услуги и технологии, покрај традиционалното осигурување. 

Пример, инсталирање на мрежни сензори во просториите на клиентот за откривање 

на слабости во мрежата користејќи machine learning алгоритми. 

                                                 
91 https://www.wsj.com/articles/insurance-broker-aon-acquires-cyber-risk-specialist-stroz-friedberg-

1476178202 
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2.1.  Координирање на екосистемот за сајбер осигурување 

 

Новите услуги од областа на сајбер безбедноста не се без ризици и предизвици за 

самите осигурителни компании: 

1. Осигурителните компании треба да обезбедат дека трети страни со кои тие 

се партнери всушност ги испорачуваат услугите. Секое незадоволство од 

давателите на трети страни ќе влијае на осигурителната компанија; на 

пример, ако услугата од трети лица не е во можност да обезбеди соодветна 

форензика или комуникациска поддршка по оштетување на клиентот, 

клиентот може да го смета за одговорен осигурителот.  

2. Поблизок однос со клиентите значи да знаете повеќе за нив, но 

осигурителните компании ризикуваат да бидат перцепирани како премногу 

да контролираат или да се мешаат. Клиентите за сајбер осигурување веќе се 

претпазливи да споделат повеќе отколку што се бара, така што сајбер 

осигурителите треба да им соопштат на своите клиенти дека споделувањето 

информации е за нивна корист и ги истакнуваат предностите на добрите 

односи. 

 

2.2. Подобрување на сајбер безбедноста на клиентите 

 

Осигурителните компании кои се активни на сајбер пазарот имаат можност да им 

помогнат на своите клиенти подобро да управуваат со сајбер ризик од сајбер 

безбедност преку подобрување на комуникациите за сајбер ризик во 

претпријатијата-клиенти. Извршниот менаџмент и членовите на Управниот Одбор 

се клучни носители на одлуки при купување сајбер осигурување. Одлуката за 

купување полиса за сајбер осигурување вообичаено доаѓа од раководители на 

највисоко ниво на компанија (на пр. Извршен директор) или од Одбор на 

директори. Улогата на Одговорното лице за информативна безбедност или 

Одговорно лице за ризик варира од една компанија до друга компанија.92 

Целите на Одговорното лице за информативна безбедност се ефективна и ефикасна 

заштита на критичните информации за претпријатијата и подобрување на 

                                                 
92 https://blogs.wsj.com/cio/2017/05/05/thomson-reuters-ciso-cybersecurity-leadership-brings-personal-

professional-challenges/ 
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практиките за сајбер безбедност. Додека Одговорните лица за информативна 

безбедност генерално се свесни за сајбер осигурување како валидна опција за 

трансфер на ризик, таа останува надвор од мејнстримот. 

Одговорните лица за информативна безбедност претпочитаат да управуваат со 

сајбер ризици преку спроведување на робусни процеси, ангажирање 

квалификувани вработени и купување соодветни технологии за заштита на 

претпријатието. Бидејќи Одговорните лица за информативна безбедност се целта 

на проширениот пакет на услуги што осигурителите почнуваат да ги нудат, треба 

да сфатат како да стекнат доверба и поддршка на Одговорното лице за 

информативна безбедност (Одговорното лице за информативна безбедност не сака 

да слушне дека прави лоша работа, така што осигурителите треба да работат со 

него и да ги надминат празнините). 

Доаѓањето до Одговорното лице за информативна безбедност или Одговорното 

лице за ризик е само првиот чекор за осигурителните компании. Преземачите на 

ризик и брокерите треба да му ја покажат на Одговорното лице за информативна 

безбедност и Одговорното лице за ризик вредноста што сајбер осигурувањето 

може да ја донесе на компанијата пред овие лица кои за возврат треба да ги 

поддржат пред извршните директори. За да го сторат тоа, осигурителните 

компании треба да ги користат своите квалификациски процеси за да обезбедат 

значаен увид во сајбер безбедноста на клиентот. Осигурителите можат да 

организираат работилници за Одговорното лице за информативна безбедност и 

Одговорното лице за ризик за да создадат заедничко разбирање меѓу овие две 

групи на лидери, да ги поврзат потенцијалните клиенти со постојните и да ги 

едуцираат за сајбер безбедноста и придобивките од сајбер осигурувањето. 

Без оглед на тоа како е структурирана врската помеѓу Одговорното лице за 

информативна безбедност и Одговорното лице за ризик, осигурителните компании 

треба да го поттикнат вклучувањето на Одговорното лице за информативна 

безбедност и Одговорното лице за ризик во извршниот менаџмент или на повисоко 

ниво на управување. Оваа нова структура ќе испрати јасен сигнал низ целата 

организација и на пазарот дека сајбер безбедноста е врвен приоритет. Менаџерите 

за ризик и безбедност веќе го разбираат сајбер ризикот и им дава можност да ги 

споделат своите знаења и експертиза со врвните менаџери ќе помогнат во 
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негувањето на културата за сајбер безбедност во рамките на една компанија. 

Бројни извештаи, стандарди и упатства за индустриски документи, јасно даваат до 

знаење дека највисокото раководство треба да ја води трансформацијата и да даде 

пример за компанија што треба да се следи. Откако највисокото раководство ќе 

стане свесно за сајбер ризикот, пораката треба да се пренесе до остатокот на 

компанијата. Сајбер осигурувањето може да помогне, преку дефинирање на 

оптимален механизам и стратегии за ширење на сајбер свест. Преземачите на ризик 

треба постојано да ги тестираат и проценуваат способности за ризик на клиентите. 

Обуката е суштинска, но без пратика, лекциите нема да се научат. 

Осигурителите треба да ги советуваат своите клиенти дека и вработените се 

одговорни за сајбер ризикот. Вработените треба да разберат дека сајбер 

безбедноста е дел од бизнисот и дека тие мора да бидат посветени на следење на 

соодветни практики за сајбер безбедност. Ова е критичен дел од успешната 

култура на сајбер безбедност. 

Осигурителните компании треба да обезбедат помош и упатство преку нивните 

дополнителни услуги пред, за време и по нападот и треба да ги обезбедат 

вистинските алатки за да помогнат во управувањето со сајбер ризикот. На пример, 

осигурителните компании можат да ги информираат клиентите за неодамна 

откриените слабости што се применливи за околината на клиентите, да предложат 

имплементација на општите најдобри практики и да ги информираат клиентите за 

новите безбедносни решенија што можат да го намалат сајбер ризикот. 

Осигурителите нудат нови услуги, од превенција до ублажување и решавање преку 

партнерства со трети лица и развиваат подлабоки односи со нивните клиенти за 

подобро да ги спречат сајбер ризиците.  

 

2.3. Растечкиот пазар за сајбер осигурување 

 

Постојат неколку знаци на релативна незрелост на пазарот за сајбер осигурување. 

Прво, постои недостаток на стандардизација на понудите за осигурување. Некои 

осигурителни компании нудат самостојни полиси, создавајќи јасна поделба помеѓу 

нивните традиционални полиси и полиси за сајбер осигурување. Другите 

осигурителни компании одлучија да вметнат сајбер во постојното; ова претставува 
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различна филозофија, поттикната од аргументот дека оваа опција е полесна за 

продажба на клиенти отколку од целосно нов вид на осигурување. Сепак, 

вградување на сајбер осигурување во друго покритие може да доведе до 

недостаток на јасност за тоа што е и што не е опфатено. Покрај тоа, брзиот развој 

на природата на сајбер ризикот го отежнува процесот дури и самите осигурители 

да дефинираат што е, а што не е опфатено. 

Второ, осигурителните компании активни на сајбер-пазарот за прв пат имаат 

тенденција да се фокусираат само на вообичаени настани за сајбер ризик (на пр. 

трошоци за нотификација) затоа што немаат доволно податоци ниту искуство за да 

ги формираат цени и моделираат покомплексни сајбер ризици. Со понуда на овие 

ограничени полиси, осигурителните компании можат дополнително да ја развијат 

својата експертиза за компјутерски ризик за подоцна да ги прошират своите 

услуги. 

Трето, услугите што ги обезбедуваат новите учесници на пазарот за сајбер 

осигурување можеби не се доволно стабилни и можеби нема да можат да обезбедат 

соодветна поддршка кога ќе се случи сајбер инцидент, во споредба со услугите на 

осигурителни компании кои од почетокот се на пазарот, имаа време да се развијат 

софистицирани модели на цени и веќе поседуваат напредни алатки за моделирање 

ризик за пресметување на премии. Етаблираните осигурителни компании ги 

разбираат ризиците на нивните клиенти и внимаваат кога ги проценуваат. 

Клиентите можеби ќе треба да поминат низ детални проценки, вклучително и да 

одговорат на прашалниците слични на рамката за сајбер безбедност NIST (National 

Institute of Standards and Technology) и да произведат или да дозволат автоматско 

оценување. Новите осигурителни компании кои влегуваат во пазарот на сајбер 

осигурување со помалку стабилно познавање на темата, обично користат пократки 

прашалници за да ги проценат клиентите. 

2.4.  Разлики во регионалните пазари  

 

Постоењето на силна регулатива за сајбер безбедност и пријавување на 

прекршување на безбедноста на податоците, присуство на сајбер инциденти со 

големо влијание и растот на парничните дела поврзани со сајбер го забрзуваат 

растот на сајбер осигурувањето на американскиот пазар. Друг важен фактор во овој 



Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија 

 

 

  
       94 

 
  

тренд е колку од најголемите светски претпријатија работат на пазарот во САД. 

Овие големи компании имаат посветено тимови за сајбер безбедност и 

софистицирани лидери за сајбер безбедност кои го разбираат сајбер ризикот и 

сакаат да пренесат дел од тој ризик со употреба на осигурување. Тоа, значи дека  

има уште многу простор за раст. САД е најголемиот пазар за сајбер осигурување, 

но Европа и Азија се приближуваат поради новите регулативи и неодамнешните 

напади. Во меѓувреме, во Европа, осигурителните компании сè уште развиваат 

свои понуди за сајбер. Традиционално, глобалните осигурителни компании ги 

„препакуваат“ своите американски сајбер понуди за Европа. Осигурителите сега се 

фокусираат на развој на понуди за сајбер осигурување кои се насочени кон 

европските приоритети, регулативи и културни норми.93 

Сајбер осигурувањето е најбрзорастечката линија на деловна активност во 

осигурителната индустрија. Голема е можноста индустријата да обезбеди трансфер 

на сајбер ризикот во форма на полиси за сајбер осигурување и да го намали 

влијанието на сајбер нападот преку услуги за превенција, откривање и одговор. 

Овие области не се нови за осигурителните компании или организациите кои 

работат со осигурителните компании.  

Пазарот на сајбер осигурување е под влијание на низа прашања: 

1. уникатната природа на сајбер ризикот;  

2. тешкотијата во мерењето и разбирањето на акумулираниот ризик; 

3. ограничената достапност и споделување на сајбер инциденти и 

податоци за побарувања на штети;  

4. влијанието на регулативата; и  

5. ефектот на новите технологии врз сајбер безбедноста. 

Иако трансферот на ризик е добро разбран во осигурителниот пазар во целина, 

овие специфични проблеми во моментов претставуваат нови предизвици. Кратката 

историја на сајбер осигурување, нецелосните и нетестирани модели на ризик и 

можноста за напади низ целиот систем го спречуваат развојот на пазарот.  

Осигурителите се во позиција да им помогнат на своите клиенти да ја подобрат 

сајбер свеста и подобро да разберат и да се справат со сајбер ризиците. Покрај 

                                                 
93 http://ec.europa.eu/justice/data-protection/reform/index_en.htm; http://www.eugdpr.org/the-

regulation.html 
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растот на полисите за трансфер на сајбер ризикот, се обезбедува голем број услуги 

за безбедност на сајбер. Оваа понуда служи не само за генерирање дополнителен 

приход и обезбедување поголема заштита на клиентите, туку овозможува и 

прибирање на вредни податоци во врска со сајбер ризиците, сајбер нападите, 

успешни стратегии за ублажување на финансиско влијание од нападите. 

Бидејќи станува збор за специјализирана индустрија со релативно мал број 

даватели на услуги, постои ризик самата осигурителна индустрија да претставува 

ризик за финансиска стабилност во случај на распространет и координиран сајбер 

настан.  

 

Досега, осигурителната индустрија успеа да ги покрие целосно пристигнатите 

побарувања и да оствари профит, делумно со тоа што вклучува дополнителни 

резерви (buffers) во своите премии за овие ризици. Но секако постои загриженост 

дека осигурителните компании можеби нема да можат да апсорбираат високо 

поврзани загуби од системски напад врз финансискиот систем. 

 

Во однос на понудата за сајбер осигурување во Македонија може да се утврди дека 

таков самостоен осигурителен производ не постои. Иако некои од финасиските 

институции (во најголем дел банки) имаат во некоја форма сајбер осигурување тоа 

е неповолно со високи франшизи и исклучоци од покритие. Осигурителните 

компании во Македонија во ова осигурување најчесто се јавуваат како “фронтинг“ 

односно ја издаваат полисата и ја наплатуваат премијата без да имаат учество во 

преговорите и детализирање на „вордингот“ полисата.  
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V. ФИНАНСИСКИОТ СЕКТОР ВО Р. МАКЕДОНИЈА И ИСКУСТВОТО СО 

УПРАВУВАЊЕ СО САЈБЕР РИЗИКОТ 

1. Карактериски на финансискиот сектор во РМ и процесот на 

дигитализација 

 

За каратеристиките на финансискиот сектор најсеопфатна анализа е направена во 

Извештајот за финансиска стабилност во РСМ во 2018 од каде е преземен текстот 

што следува.  

Структурното учество на банките во вкупната актива на финансискиот систем 

изнесува 82,5%. Банките зафаќаат најголем дел од финансискиот систем и имаат 

најголемо значење за одржување на стабилноста на целокупниот финансиски 

систем, како и на останатите институционални сегменти, коишто чуваат 

позначителен дел од својата актива во форма на депозити вложени кај банките. 

Пензиските фондови, како финансиски посредници и институционални 

инвеститори се значајни за одржување на долгорочната финансиска стабилност 

поради пензиските заштеди на секторот „домаќинства“ кај нив. Имено, вложените 

средства во пензиските фондови сочинуваат значителен дел (17,2%) од 

финансиската актива на секторот „домаќинства“. Oсигурителниот сектор има 

значителен потенцијал за натамошен развој во двата сегмента од осигурувањето, 

иако неговото учество во активата на финансискиот систем минимално се намали 

во 2018 година. Осигурувањето на живот, по двоцифрениот раст остварен во 2018 

и претходните години, на крајот на 2018 година претставува една третина од 

активата на целиот сектор осигурување. 

Инвестициските фондови се присутни како алтернатива за вложувањата, но и 

покрај двоцифрениот раст во последните неколку години, нивното учество во 

активата на финансискиот систем е ниско и непроменето во однос на претходната 

година (1%). Најголем процентуален пораст остварија финансиските друштва, но 

нивното учество во вкупниот финансиски систем исто така е мало и е непроменето 

во однос на 2017 година (0,4%). И покрај значителната експанзија на нивните 

активности (раст од 30,9% во 2018 и 107,6% во 2017 година), кредитите одобрени 

од финансиските друштва претставуваат само 0,9% и 0,2% од вкупниот долг на 

домаќинствата и корпоративниот сектор, соодветно. По четиригодишен постојан 

пад на активата, во последните две години лизингот остварува високи годишни 
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стапки на раст, при што во 2018 година, бројот на друштвата за лизинг се зголеми 

за едно. Извесното заживување на домашниот пазар на капитал имаше поволно 

влијание и врз брокерските куќи, чијашто актива забележа солиден раст во 2018 

година. Банките ја задржаа главната позиција во рамки на финансискиот систем и 

својата улога на најзначаен сегмент за одржување на финансиската стабилност, и 

покрај намалувањето на учеството во вкупната актива на финансискиот систем, за 

сметка на зголеменото учество на пензиските фондови. Стабилноста на 

финансискиот систем е условена од стабилноста на банкарскиот сектор како негов 

главен сегмент, каде што се концентрирани заштедите на нефинансискиот сектор. 

Исто така, депозитите и на останатите финансиски институции, иако се речиси 

незначајни во депозитната база на банките, се едни од позначајните вложувања на 

некои од финансиските институции (брокерските куќи, инвестициските фондови, 

друштвата за осигурување).  

Во продолжение е дадена табела со преглед на финансиските институции и нивно 

учество во вкупните средства во финансискиот сектор во 2017 и 2018. 

 

Табела. 5 Структура на вкупните средства во финансискиот сектор на Република Северна 

Македонија 

 

 

Поантамошниот текст дава осврт на процесот на дигитализација во банкарските 

институции кои во Македонија преставуваат најразвиени и најзначајни финансиски 
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институции како во учеството во финансиските текови така и во делот на 

управување со сајбер ризици.  

Дигиталната револуција во изминатите триесетина години внесе значајни промени 

во сите сфери на економско делување не е исклучок ни финансискиот сектор 

особено банкарскиот. Анализите покажуваат дека банкарскиот сектор настојува да 

држи чекор со современите технолошки трендови, со трендовите на сѐ поголема 

пристапност на населението до интернет, растечката употреба на паметните 

телефони и согласно на ова, со променетата потрошувачка култура на населението.  

На ниво на Европска Унија има постојан раст на населението со пристап до 

електронско банкарство, а банките најголем потенцијал гледаат во развојот на 

мобилното банкарство.  

На листата на перспективни производи и услуги банките ги оценуваат т.н. Е-

паричници (E-wallet solutions), коишто сѐ уште се во зачетна фаза и се развиени кај 

само 27% од банките во глобални рамки и алатките за водење на персонализиран 

финансиски менаџмент, коишто до сега најмногу се користат за обезбедување на 

базични услуги, како што е автоматска категоризација на трошоците.94 Сепак, во 

доменот на најновите технолошки иновации банките не се оценуваат како 

премногу агресивни. 

 

• Само 20-40% од вкупните активности на европските банки се 

дигитализирани, додека кај 90% од банките инвестициите во дигитален 

развој зафаќаат помалку од 0,5% од вкупните трошоци95;  

• Нивните инвестиции досега главно се ограничени на унапредување на 

постојните услуги преку обезбедување на поголема пристапност и 

дополнителна вредност за потрошувачите, без поголема заложба за 

развивање на нови иновативни решенија96;  

Банките досега најмногу инвестирале во дигитализација на основните банкарски 

операции - отварање на банкарски сметки и електронско поднесување на 

апликации за издавање на дебитни картички и одобрување на потрошувачки 

кредити, коишто денеска се составен дел од понудата на 92%, односно 79% од 

                                                 
94 ATKearney & Efma, 2013 
95 McKensey и EFMA, 2012 
96 ATKearney & Efma, 2013 
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европските банки, a што се однесува до посложените трансакции од типот на 

затворање на банкарски сметки, поднесување на барање за хипотекарни кредити и 

мобилно банкарство, нивната дигитализација сѐ уште е во развојна фаза, присутна 

кај помалку од 50% од европските банки.97  Ваквата условно кажано “ригидност” 

во прифаќањето на новите трендови, банките ја поврзуваат со повеќе фактори :98 

• Отсуството на јасна стратегија за дигитализација;  

• Наследената организациска култура којашто промовира резистентност кон 

промени;  

• Застарената ИТ инфраструктура;  

• Неможноста за регрутирање на врвни ИТ експерти и  

• Регулаторните барања и прописи, коишто ефикасно си ја вршат улогата во 

делот на одржување на здравоста и стабилноста на банкарскиот систем во 

рамки на постојните традиционални модели, но, може да делуваат 

ограничувачки врз имплементирањето на нови технологии поради строгите 

политики на управување со ризиците и прудентните капитални барања.  

Од друга страна, технолошки напредните конкуренти, компаниите коишто своето 

работење го засноваат на исклучиво електронско или мобилно присуство, познати 

како фин-тек компании, земаат сѐ поголем замав во последниот период и им 

конкурираат на банките во однос на речиси сите банкарски услуги – од вршење на 

услуги во платниот промет до кредитирање во странска валута. 

Според проценките во изминатите 5 години за финансирање на фин-тек компании 

се слеале околу 25 милијарди долари (во 2014 година инвестициите бележaт 

трикратно зголемување на годишна основа, достигнувајќи 12,2 милијарди 

долари).99 Тековно на пазарот оперираат околу 5.000-6.000 фин-тек компании. 

Примери:  

 Гугл – паричникот (Google Wallet) во доменот на платежните услуги  

 Фандбокс (Fundbox) во сферата на микрокредитирањето  

 Сквер (Square) како платформа за процесирање на кредитни картички  

 Ејпл Пеј (Apple Pay) како апликација што нуди услуги на бесконтактно 

плаќање за корисниците на Ејпл телефони  

                                                 
97 Roland Berger, 2015 
98 The Economist, 2015 
99 Accenture, 2014 
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И покрај галопирачкиот развој, фин-тек секторот зафаќа нешто помалку од 2% од 

пазарот.100 Регионот на Југоисточна Европа во кој спаѓа и Македонија, иако 

активно ги истражува можностите на дигитализацијата, сѐ уште покажува 

релативно ниска подготвеност за позначаен развој на дигиталното банкарство.  

 

Фактори што ја дефинираат подготвеноста за дигитализација во банкарскиот 

сектор:  

 

• капацитетот на банките за иновации  

• фазата на технолошки развој во којашто се наоѓа земјата  

• нивото на конкуренција во секторот  

• потрошувачката култура  

• демографската структура на населението  

• степенот на концентрација во банкарскиот сектор и  

• постојната регулатива, којашто може да промовира или пак да делува 

ограничувачки врз појавата на нови технолошки решенија  

Електронското банкарство преминува во редовен производ на повеќето домашни 

банки, но, сѐ уште е ограничено на обезбедување на базичните банкарски 

трансакции (извршување на одредени платни налози, увид во состојбата и 

прометот на сметките и на депозитните и кредитни производи). Мобилните 

апликации постепено се развиваат од одделни банки.  

Ниската пенетрација во еден дел се објаснува со фактори од страна на 

побарувачката; нискиот интерес на клиентите, низок процент на сметки со 

достапност до компјутер или друг терминал (сметки со е-банкарство) и покрај тоа 

што има растечки тренд поголемиот дел од нив се користи само за увид во состојба 

на сметка, додека е низок бројот на сметки коишто се користат и за плаќања. Дека 

дигиталното банкарство е сѐ уште во зачетна фаза укажува и структурата на 

кредитните трансфери - најголем дел се извршуваат во хартиена форма, а не 

електронски. 

Ваквите состојби сугерираат дека за позначаен пробив на дигитализацијата во 

домашниот банкарски сектор, покрај подготвеноста на домашните банки за 

модернизација на своите бизнис модели, значајна улога има и динамиката со 

                                                 
100 The Economist, 2015 
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којашто населението ги прифаќа новите технолошки решенија. Фактори за 

недоволна дигитализација на финансиските услуги:  

 

• Недовербата на населението во е-банкарските услуги (особено повозрасната 

популација);  

• Недоволната информираност на граѓаните за поволностите (заштеда на 

време, финансиски средства) – потребна е едукација од страна на банките;  

• Резистентност на промени – висок процент на користење на шалтери на 

банки за подигање и депонирање на готовина  

• Недостатокот на конкуренција во домашната економија, со оглед на 

отсуството на фин-тек и ниска застапеност на други небанкарски 

институции коишто би им конкурирале на банките во понудата  

Фактори кои одат во прилог за дигитализација на финансиските услуги:  

 

• Сѐ поголемата распространетост на интернетот во земјата - според 

податоците на Државниот завод за статистика, во првото тримесечје од 2019 

година, 81.8 % од домаќинствата имале пристап на интернет од дома. Во 

првото тримесечје од 2019 година, од вкупното население на возраст од 15 

до 74 години, интернет користеле 81.4 %, а 72.9 % го користеле секој ден 

или речиси секој ден. Од лицата што користеле интернет кога било во 

последните 12 месеци, 35.9 % нарачале/купиле стоки или услуги преку 

интернет, а мнозинството од нив, 35.8 %, купиле облека или спортска 

опрема. Во однос на е-трговијата, 3.6 % од деловните субјекти со е-

продажба примиле нарачки преку компјутерските мрежи, а 3.4 % од 

деловните субјекти примиле нарачки за стоки или услуги преку веб-

продажба. 

• Висок степен на финансиска вклученост (достапност до банкарски сметки) 

• Висок степен на покриеност на мобилна телефонија (над 2 мил. СИМ 

картички во оптек, 57% со интернет)  

• Постепениот пробив на небанкарски институции и зголемување на 

конкуренцијата (Телеком, PayNet, PayPal)  
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2. Подготвеност на финансиските институции во РМ за справување со 

можен сајбер напад 

 

Со измените на Законот за електронските комуникации (Службен весник на 

Република Македонија број 188/2014), согласно член 26- а во состав на Агенцијата 

за електронски комуникации се формира посебна организациона единица - 

Национален центар за одговор на компјутерски инциденти MKDCIRT, како 

Национален CSIRT на Република Македонија, кој претставува официјална 

национална точка за контакт и координација во справувањето со безбедносните 

инциденти кај мрежите и информациските системи и кој идентификува и 

обезбедува одговор на безбедносни инциденти и ризици. 

 

Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти ја има следната 

мисија: 

 a) да координира и да помага/асистира на органите и институциите од јавниот 

сектор во имплементацијата на проактивни услуги за намалување на ризикот од 

компјутерски безбедносни инциденти, како и при справувањето со инцидентите 

кога истите ќе настанат,  

б) да спроведува активности за едуцирање и подигање на свесноста кај граѓаните за 

негативните ефекти на сајбер-заканите и компјутерскиот криминал, и c) навремено 

да обезбедува совети за сите негови конституенти. 

 

Во реализацијата на програмата за работа за 2019 година MKD-CIRT вклучува 

организации од следните сектори: финансии, комуникации, енергетика, 

водоснабдување, итни услуги, храна, јавна безбедност, здравство и услуги на е-

влада. Исто така се продолжува со активностите за идентификација на операторите 

на критичните инфраструктури во Република Македонија, согласно националната 

стратегија за сајбер-безбедност, позитивната национална легислатива и најдобрите 

практики од Европската Унија. MKD-CIRT продолжува со размена на информации 

со постојните и нови организации како конституенти на MKD-CIRT, како и 

потпишување на поодделни Договори за соработка и одговорно откривање на 

информации. MKD-CIRT во периодот 2016 - 2018 година изгради мрежа за 

безбедна размена на информации со над 50 организации од јавниот и приватниот 

сектор како и дел од операторите на критичните инфраструктури.  
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Threats Intelligence System е систем кој треба да овозможи точен преглед на 

актуелните закани на нивото на цела држава, преку прибирање и корелација на 

информација од разни извори. Дополнително овој систем би се поврзал со 

системите на MKD-CIRT за пријава на инциденти и со SIEM системот. 

Активирање на овој систем е од највисок приоритет бидејќи е основа за точна 

информација за актуелните закани, ризици и нивото на загрозеност на државата од 

сајбер-напади. Овој систем треба да овозможи користење на комерцијални извори 

на информации кои ќе се интегрираат заедно со бесплатните извори.  

Продолжена и засилена активност за соработка со национални и владини CIRT и 

други безбедносни тимови и организации кои работат во областа на сајбер-

безбедност од земјите во регионот и пошироко. Активноста е отпочната во 2016 и 

MKD-CIRT континуирано иницира соработка со тимови и организации од други 

земји со можност за нејзино официјализирање преку потпишување на договори за 

соработка во делот на:  

 Размена на информации, известувања и алармирање за безбедносни 

ранливости и инциденти;  

 Соработка, координација и заемна помош во справување со меѓународни 

безбедносни инциденти и закани;  

 Учество на локални експерти од MKD-CIRT и конституентите во 

регионални работилници и вежби за сајбер безбедност;  

Во 2017 година MKD-CIRT постави систем за размена на информации со 

конституентите – Malware Information Sharing Platform MISP. Овој систем 

продолжи да се користи како ефикасен начин за рано предупредување на 

конституентите преку навремена и насочена дистрибуција на информации за нови 

ризици, штетен софтвер, инциденти и најдобри практики. Секој конституент е 

приклучен на системот преку своите административни и технички контакти и 

системот овозможува споделување на структурирани прегледни информации кои 

можат да се искористат и од страна на ИКТ системите на конституентите – 

овозможена е Machine 2 Machine комуникација. На овој начин конституентите 

можат да ги применат информациите во своите Intrusion Prevention and Detection 

системи.  
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Националниот центар за одговор на компјутерски инциденти целосно е посветен за 

соработка и размена на информации со останатите државни институции кои се 

надлежни за спроведување на законската рамка на Република Македонија за 

технички и организациски мерки за обезбедување на тајност и заштита на 

обработка на податоци, безбедност на мрежи, заштита на лични податоци како и од 

областа на сајбер криминалот. 

Во 2019 година MKD-CIRT објавува информации, упатства и најдобри практики 

наменети за конститунетите во делот на процена на ризик, процена на ранливости 

на системите и мрежите на конституентите и упатства за ублажување на ефектите 

од актуелни сајбер закани и за надминување на откриени ранливости. 

Основните цели и задачи на националниот центар за одговор на компјутерски 

инциденти се : 

 Да обезбеди клучна улога при координација на справувањето со инциденти кај 

засегнатите субјекти на национално ниво. 

 Да обезбеди одговор за справување со компјутерски инциденти, преку давање на 

неопходни услуги кон неговиот конституент/корисник, со што неговиот 

конституент/корисник ќе може ефикасно да се справи со инцидентите. 

 Континуирано да врши мониторингот за ризици, да добива информации за 

компјутерските закани и инциденти (по автоматски пат или од трети страни) и 

постојано да располага со показатели за малициозниот сообраќај што доаѓа или 

излегува од државата. 

 Преставува официјална национална точка за контакт и размена на информации 

(извештаи за инциденти, ранливост итн.) за внатре во рамките на државата како 

и за надвор од неа со Националните/Владини CIRT-ови од државите во регионот 

и пошироко. 

 Да навремено ги информира и известува конституентите. Да им обезбедува на 

конституентите безбедносни совети, информации за рано предупредување и да 

делува како централна точка за прашањата од областа на сајбер безбедноста. 

 Целосно да соработува и разменува информации со институциите од државата 

надлежни за спроведување на законите, а особено со оние од областа на сајбер 

криминалот, како и соодветно да ги адресира правните прашања кои можат да се 

појават за време на  инцидент.  
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 Континуирано да разменува информации, знаење и искуство со конституентите, 

да утврдува безбедносни најдобри практики/водичи и истите да ги објавува, како 

и континуирано да обезбедува едукација и обуки за конституентите и за самите 

вработени во центарот. 

 Да обезбедува помош во процесот на воспоставување на Интерни центри за 

одговор на компутерски инциденти на големите организации кои управуваат со 

клучни/критични информациски инфраструктури (јавни и приватни) во 

Република Македонија. 

 Континуирано да ја подига свесноста кај граѓаните за негативните ефекти на 

сајбер заканите и компјутерскиот криминал 

 

Конституенти на MKD-CIRT се: 

 Сите министерства, јавната администрација и услугите на Влада на Република 

Македонија 

 Операторите на критичната инфраструктура во Република Македонија, и 

 Големи организации во банкарскиот, транспортниот, комуникацискиот, 

здравствениот, енергетскиот и други стратешки сектори во Република 

Македонија 

MKD-CIRT ги обезбедува следните реактивни и проактивни услуги на своите 

конституенти: 

 Услуга Опис 
1 Известувања и 

предупредувања 

Откривање на детали за тековните закани и чекори кои 

можат да се преземат за да заштита од овие закани. 

Вклучува известување или предупредување за 

новооткриената информација за сајбер закани и слабости 

до конституентите со препорачан тек на акции и насоки за 

тоа како да се заштити системот. Известувањата може да 

се превентивни, предупредувачки, советодавни, и 

насочувачки. 

2 Далечински одговор на 

инцидент 

Обезбедување на техничка помош за справување со 

безбедносните инциденти кога ќе се појават, со цел 

ублажување на штетата и опоравување од инцидентот. 

Советите и техничката помош обично се обезбедува преку 

телефон или e-mail-базирана комуникација 

3 Одговор на инцидент на лице 

место 

Обезбедување на техничка поддршка и совети за 

справување со безбедносните инциденти кога ќе се појават 

на лице место, со цел да се ублажи штетата и опоравување 

од инцидентот. Оваа услуга вообичаено е поврзана и се 

реализиара при инциденти од критично ниво. 
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 Услуга Опис 
4 Одговор на ранливост Оценување на соодветни мерки потребни за да се 

одговори на новооткриени слабости; да се оцени нивната 

сериозност и влијание, да се одлучи дали да издадат 

предупредувања за нив или да се потврдат или понатаму 

да се испита нивната тежина / влијание. Генерално, овој 

пристап се однесува на информации за ранливости кои се 

веќе јавно познати. 

5 Основна свест, едукација и 

обука 

Спроведување на програми од мали размери за 

подигнување на јавната свест. Спроведување на основни 

обуки за одговор на компјутерски инциденти и основни 

сајбер безбедносни најдобри практики. 

 

 

Дополнитено на формирањето на Националниот центар за одговор на компјутерски 

инциденти MKDCIRT, во рамките на Министерството за информатичко општество 

во јули 2018 изработена е Национална стратегија за сајбер безбедност на 

Република Македонија 2018-2020 Националната стратегија за сајбер безбедност на 

Република Македонија е стратешки документ кој треба да служи како патоказ за 

развој на сигурно, безбедно, доверливо и отпорно дигитално окружување, 

поддржано од квалитетни капацитети, кои се базираат на доверба и соработка во 

полето на сајбер безбедноста. 

 

Во однос на тоа дали во Македонија постои свесност за постоење на сајбер ризикот 

и негово превенирање од Мај до Јуни 2019 направено е испитување на јавното 

мислење за примена на мерки за безбедност на Интернет од страна на АЕК. 

Прашалникот е направен со цел да го испита јавното мислење во однос на 

моменталната состојба за користењето на дигиталните уреди и алатки, како и 

нивото на свест кај граѓаните за безбедноста при нивното користење:  

• Користење и примена на мерки за безбедност на интернет  

• Степен на користење на електронски Online услуги и електронско 

банкарство 

• Нивоа на познавање на граѓаните за потреба од заштита на личните 

податоци при работење на интернет  

• Примена на мерки за безбедност на социјалните мрежи кои ги преземаат 

граѓаните 

• Типови на уреди за пристап на интернет што ги користат граѓаните  



Управување со сајбер ризикот во финансиските институции во Република Македонија 

 

 

         
107 

 
  

Испитувањето е направено на популација над 15 години во Република Македонија 

на бројка од 1400 испитаници. Земениот примерок беше согласно Номенклатурата 

на територијални единици - НТЕС ниво 3 за статистички региони (8 единици) на 

Државниот завод за статистика на Република Македонија. 

Дел 3 од прашалникот содржи  прашања во однос на познавањето не терминот и 

значењето на сајбер безбедност, како и можните мерки кои граѓаните ги познаваат 

и преземаат за да се заштитат себе си или членовите на своето семејство од можен 

сајбер криминал. Подолу извадок од паршалникот. 

 

Дали знаете што е сајбер безбедност?  

База: вкупна популација (N=1400) 

 
 

Колку сте информирани со ризиците од сајбер криминал?  

База: вкупна популација (N=1400) 

 

 
Прикажано во проценти %. 
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Каде сте се информирале за сајбер безбедност?  

База: популација која е информирана за сајбер безбедност (N=840) 

 
Прикажано во проценти %. 

 

 

3. Правна регулатива во РМ во однос на спречување на сајбер напади 

 
Во светски рамки сѐ уште не е воспоставена универзална регулаторна рамка 

којашто ќе одговори на предизвиците на дигиталната револуција, a повеќето 

национални регулатори се во фазата на проучување на ефектите од фин-тек 

пробивот и иновациите врз финансиската стабилност и врз корисниците на 

финансиските услуги. 

Бројни релевантни меѓународни и национални институции (како што се Банката за 

меѓународни порамнувања, Светската банка, Националниот институт за стандарди 

и технологии на САД, Федералниот совет за надзор на финансиските институции 

на САД и други), препознавајќи ги ризиците од хакерски напади и значењето што 

сигурните и отпорни ИТ системи ќе го имаат за стабилноста на современите 

дигитални банки, изготвија препораки за зголемување на дигиталната безбедност и 

унапредување на резистентноста на ИТ системите на упади од надворешното 

окружување. Клучни согледувања од овие документи се следните:  

 Регулаторите треба да обезбедат услови за навремени, адекватни и 

координирани реакции за спречување, откривање и брзо надминување на 

штетните последици од нападите во дигиталниот простор.  
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 Регулаторите и супервизорите треба да преземат чекори кон зајакнување на 

стандардите во поглед на натамошно унапредување на ИТ 

инфраструктурата, како и во поглед на свесноста за овие ризици и нивна 

интеграција во рамката за управување со ризиците, унапредувањето на 

начинот на размена на информации и слично. 

 Банките треба да имаат имплементирано системи кои ќе може промптно да 

реагираат во случај на напади за да го одржат интегритетот на податоците и 

на инфраструктурата, да ги заштитат ценовно-чувствителните и доверливи 

информации и интелектуалната сопственост;  

Сите финансиски институции се под ризик од новите напади, што наметнува 

потреба од подигање на нивото на подготвеност за одбрана од надворешни упади. 

Ова особено се однесува на банките како најчеста и најпосакувана мета на напади.  

Во рамки на Европската Унија веќе се преземени чекори за постигнување на 

регулаторна усогласеност помеѓу земјите-членки во доменот на дигиталниот пазар 

и платните системи и за зголемување на безбедноста во дигиталниот простор: 

 PSD2 директивата (revised Directive on Payment Services) ја воспоставува 

новата архитектура на платниот систем во ЕУ преку обезбедување на 

поголема заштита на потрошувачите, зголемување на безбедноста на 

плаќањата и промоција на иновациите;  

 MIFID2 директивата (revised Markets in Financial Instruments Directive) - во 

доменот на финансиските пазари посебен фокус става на транспарентноста 

и конкуренцијата на финансиските пазари особено во делот на активностите 

на финансиско тргување, а го зема предвид и влијанието на технолошките 

иновации врз финансиските пазари, имајќи предвид дека истата содржи 

одредби за регулација на фисокофреквентното тргување на база на 

алгоритми и приватните платформи за тргување со финансиски 

инструменти (т.н. dark pools) посебно во делот на ефективноста на 

системите и контролата на ризиците како би се обезбедило сигурно и фер 

тргување;  

 Во декември 2015 година се покрена иницијатива за имплементирање на 

посебна директива за мрежна и информациска сигурност (Network and 

Information Security Directive) којашто ќе има за цел зголемуваме на 
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дигиталната безбедност во рамки на ЕУ -да го направи дигиталниот простор 

посигурно и побезбедно место и да ја зголеми довербата на потрошувачите 

во онлајн активностите, а предвидува земјите членки да имплементираат 

национални стратегии и дефинираат конкретни политики и регулаторни 

мерки за обезбедување на мрежна и информациска сигурност, како и 

етаблирање на посебни институции коишто ќе бидат надлежни за 

информациската сигурност;  

 Во мај 2016 година се усвои стратегијата за постигнување на Единствен 

дигитален пазар (Single Digital Market) на ниво на ЕУ којашто вклучува 16 

иницијативи. Оваа иницијатива има за цел формирање на заеднички 

дигитален пазар и зајакнување на прекуграничната е-трговија преку 

поедноставување и усогласување на тековните регулативи. Истата почива 

на три столба и тоа:  

1. обезбедување на поголема пристапност на населението и бизнис 

секторот кон дигиталните стоки и услуги на ниво на ЕУ;  

2.  поддршка на равојот на дигиталните мрежи и иновативните услуги 

преку обезбедување на соодветни услови за фер натпревар помеѓу 

компаниите и 

3. максимизација на придобивките од растот на дигиталната економија.  

Во согласност со својата регулаторна и супервизорска функција над банките, 

НБРМ ги следи најновите трендови поврзани со развојот на технологија и презема 

активности за зголемување на дигиталната безбедност и отпорноста на ИТ 

системите на банките (ги следи и анализира новите закани и напади во делот на 

сигурноста на дигиталниот простор во глобални и регионални рамки; се следат 

активностите и препораките на Базел, Светска банка и други релевантни 

институции во поглед на подобрување на контролите во делот на ИТ 

инфраструктурата): 

 Во 2003 година за прв пат беа пропишани доверливоста, интегритетот и 

расположливоста како основни критериуми за сигурност на ИТ системите 

(Одлуката за дефинирање на стандардите за изготвување и спроведување на 

сигурноста на информативниот систем на банките); 
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 Во јули 2005 година се изработи Циркулар за сигурност на информативниот 

систем на банката кој содржи насоки, препораки и најдобри практики со кои 

се обезбедува ефикасен начин на исполнување на пропишаните 

супервизорски стандарди;  

 Во 2008 година донесена е нова Одлука во која е дефиниран и процесот на 

управување со сигурноста на информативниот систем (Одлуката за 

сигурноста на информативниот систем на банката). Со неа се уреди начинот 

на кој банките треба да воспостават адекватен план за континуитет во 

работењето и адекватна алтернативна локација, а за прв пат се воведоа 

сигурносни стандарди на системите за електронско банкарство, преку два 

дополнителни критериуми: системи за потврда на идентитетот на 

корисникот и системи за неотповикливост на трансакциите (проверка на 

итегритетот на информациите и обезбедување доказ за извршување на 

трансакциите кои се извршуваат по пат на електронско и мобилно 

банкарство).  

Значајно внимание на ИТ ризиците се посветува и во рамки на вршењето на 

редовните теренски супервизорски контроли од страна на НБРМ врз банките. ИТ 

ризикот се оценува на сличен начин како и останатите ризици, преку методологија 

заснована на анализа на неколку области:  

 информативна сигурност;  

 менаџмент;  

 ревизија;  

 развој и надоградба и  

 електронско банкарство.  

При спроведувањето на редовните теренски ИТ контроли посебен акцент се става 

во делот на зајакнување на: сигурноста на системот за електронско банкарство 

преку негово вклучување во системот за ревизорска трага и обезбедување на буџет 

за негово најразлично тестирање од страна на независни и соодветно обучени 

тимови;  системот за ревизорска трага како предуслов за имплементација на систем 

од кој ќе се прибираат релевантни внатрешни закани по сигурноста на системот и 
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унапредување на начинот на кој банката ги води штетите од настанатите 

инциденти и зајакнување на процесот на управување со инциденти.  

Во 2018  донесена е Одлука за Методологијата за сигурност на информативниот 

систем на банката  („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/18) во која 

се даваат следните дефиниции: 

 „сигурност во дигиталниот простор“ (англ. Cybersecurity) се дефинира 

способноста на банката да обезбеди заштита на информативните средства и 

телекомуникациските мрежи од напади коишто може да предизвикаат 

прекин, оневозможување, уништување или нивно злонамерно преземање со 

кое би се нарушила сигурноста на информативниот систем.  

 „ниво на подготвеност од нападите од дигиталниот простор“ се 

подразбираат воспоставените практики, процеси и однесувања во банката 

коишто одговараат на соодветното ниво на инхерентен ризик за да ја 

поткрепат или да ја зголемат спремноста и отпорноста од нападите од 

дигиталниот простор.  

 „отпорност од напади од дигиталниот простор“ се подразбира можноста на 

банката да ги предвиди, подготви и да се одбрани од нападите во 

дигиталниот простор и брзо да воспостави оперативност на нарушените 

деловни процеси.  

Исто така се предвидува тестирање на сигурноста и тестирање на отпорноста на 

системите од напади од дигиталниот простор: “Банката е должна да воспостави 

процес на професионално, независно и објективно тестирање на ефикасноста и на 

соодветноста на спроведените сигурносни контроли содржани во политиката за 

сигурност на информативниот систем. Банката е должна најмалку еднаш на две 

години да спроведе професионално и независно тестирање на отпорноста на своите 

системи од напади од дигиталниот простор според реални сценарија и соодветни 

информации за да се потврди ефикасноста на спроведените контроли и 

соодветноста на нивото на подготвеност од нападите од дигиталниот простор.  

 

Заедно со оваа одлука изработена е алатка за оценување на ризиците поврзани со 

компјутерски напади во дигиталниот простор за да им помогне на органите на 

Банката да извршат мерење на нивната изложеност и способност да се соочат со 
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потенцијалните закани присутни во дигиталниот простор (англ. cyberspace). 

Алатката е достапна на интернет-страницата на Народната банка. Овие активности 

се дел од годишниот план за теренски контроли, одобрен од страна на Гуверенерот 

на Народна Банка на Република Македонија. Ваквиот начин на контрола се 

изведува за да се увидат одредени практики на хоризонтална основа низ 

целокупниот финансиски систем на Република Македонија. Доколку одредени 

процеси отскокнуваат кај некоја Банка и/или за истите има потреба да се 

доразработат со одредени методологии, Народната Банка ќе преземе соодветни 

активности. Со оваа алатка Банката ќе може да ја измери својата подготвеност од 

ваков тип закани и ќе ги унапреди и ќе ги прошири своите сознанија во делот на 

соодветното управување со сигурноста во дигиталниот простор преку: 

 утврдување на факторите коишто придонесуваат кон зголемено ниво на 

ризик од заканите од ваков тип; 

 утврдување на нивото на подготвеност од вакви напади и проверка дали тој 

е усогласен со профилот на ризик; 

 утврдување пакет корективни активности коишто се потребни за 

подобрување на постојното ниво и за постигнување на посакуваното ниво; 

 подобрување на информираноста за овие ризици во Банката и 

воспоставување размена на корисни информации за навремено спречување 

на ваквите напади во иднина. 

Од друга страна, а во врска со управувањето со сајбер ризикот, Министерството за 

информатичко општество и администрација предвидува транспонирање на 

Директивата 1148/2016 за обезбедување на високо ниво на безбедност за мрежи и 

информациски системи и следење на подолунаведените ЕУ Документи врз кои се 

темели стратегијата за управување со сајбер ризик во РМ: 

 Cybersecurity Strategy of the European Union: An Open, Safe and Secure 

Cyberspace 

 A Digital Single Market Strategy for Europe 

 Strengthening Europe's Cyber Resilience System and Fostering a Competitive and 

Innovative Cybersecurity Industry 

 The European Agenda on Security 

 The cost of incidents affecting CIIs 

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1CyberSecurity.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/1CyberSecurity.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/A%20Digital%20Single%20Market%20Strategy%20for%20Europe.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/CommissionCommunicationon.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/CommissionCommunicationon.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/eu_agenda_on_security_en%202015.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/The%20cost%20of%20incidents%20affecting%20CIIs.pdf
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 The Directive on security of network and information systems (NIS Directive) 

2016 

 Use of Internet and ePrivacy 2017 

При имплементација на мерките во сајбер безбедноста потребно е да се почитуваат 

позитивните правни акти и неповредливоста на основните човекови права, 

демократски принципи и темелни вредности. Една од главните карактеристики на 

Интернетот е неговата отвореност и достапност за сите, во секое време и со 

загарантиран слободен проток на информации. Корисниците на услуги во сајбер 

просторот бараат истиот да биде доверлив и да им обезбеди интегритет на 

информациите, слобода на изразување, заштита на личните податоци и заштита на 

приватноста. Очекувањата на корисниците се да имаат слободен пристап кон 

интернет без било какво попречување, штета или незаконско следење на 

комуникацијата. Македонското законодавство, европската регулатива, како и 

позитивните меѓународни правни акти поврзани со човековите права, слободата на 

изразување и заштитата на приватноста се универзални и истите се применливи и 

во сајбер просторот. 

 

 

  

http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/(NIS%20Directive)%202016.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/(NIS%20Directive)%202016.pdf
http://www.mioa.gov.mk/sites/default/files/pbl_files/documents/legislation/Use_of_internet_EU_2017.pdf
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VI.  ЗАКЛУЧОК, СОГЛЕДУВАЊА И ПРЕПОРАКИ 

 

Уште од присилниот банкрот на инвестициската банка Lehman Brothers кој ја 

предизвика финансиската криза пред повеќе од една деценија, регулаторите, 

менаџерите за ризик и централните банкари низ целиот свет се фокусираа на 

зајакнување на можноста на банките да се издржливи на финансиски шокови. 

Но, следната криза од финансиски шок можеби и нема воопшто да дојде. 

Поверојатно да се случи е сајбер напад што предизвикува нарушувања во 

можностите на финансиските услуги, особено системите за плаќања, ширум светот. 

Криминалците секогаш барале начини да се инфилтрираат во финансиските 

технолошки системи. Сега, финансискиот систем се соочува со дополнителен 

ризик да стане колатерална штета при поширок напад врз критична национална 

инфраструктура. Ваквиот напад може да ја разниша довербата во глобалниот 

систем на финансиски услуги, предизвикувајќи банки, бизниси и потрошувачи да 

бидат збунети или панични, што пак може да има големо негативно влијание врз 

економската активност. 

Сајбер криминалот ги чини нациите повеќе од 1 трилион УСД на глобално ниво, 

далеку повеќе од рекордните 300 милијарди УСД штета поради природни непогоди 

во 2017 година, според неодамнешната анализа сајбер нападите се рангирани како 

најголема закана со која се соочува деловниот свет денес - пред тероризмот, asset 

bubbles и други ризици. 

Како може да се развие финансиска криза предизвикана од сајбер напад? Веројатно 

сценарио би било напад од непријателска нација или терористичка група врз 

финансиски институции или голема инфраструктура. Во Северна Кореја, на 

пример, Групацијата Лазар, позната и како Скриена Кобра, рутински бара начини 

за компромитирање на банките и експлоатација на крипто валути. Напад на банка, 

инвестициски фонд, мрежа на АТМ-и, меѓубанкарска мрежа за пораки SWIFT ќе 

би претставувла директен удар врз системот на финансиски услуги. 
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Друга можност би била ако таканаречениот хактивист или аматер “script kiddy” “ 

би користел малициозни програми за да изврши сајбер напад без да ги земе 

предвид последиците. Таквиот напад може да има верижна реакција, 

предизвикувајќи штета далеку од првичната намера, затоа што правилата, 

борбените норми и принципите што се конвенционална мудрост во повеќето воени 

ситуации, не постојат во дигиталната арена. На пример, во 2016 година, скриптата 

Киди предизвика широк напад на негирање на услуги (denial-of-service attack), 

влијаејќи на Твитер, Спотфи и други познати интернет-услуги, како аматери, кои 

им се придружуваа на злонамерни цели. 

Без разлика дали голем сајбер напад е намерен или нешто случајно, штетата може 

да биде значителна. Повеќето мрежи на ATM  низ светот би можеле да замрзнат. 

Кредитни картички и други платни системи може да пропаднат низ целата нација. 

Интернет-банкарството би можело да стане недостапно: без пари, без плаќања, без 

сигурни информации за банкарски сметки. Банките може да ја изгубат можноста за 

трансакција едни со други за време на критичен период на неизвесност. Иако 

привремена, може да има широко распространета паника. 

Ваквиот исход не може да предизвика вид на долготрајна финансиска криза што 

предизвика Големата Рецесија, затоа што парите најверојатно ќе бидат вратени на 

банките и давателите на плаќања штом системите се вратат online. Во исто време, 

не е јасно како една централна банка,  може да одговори на овој вид криза. Откако 

проблемот ќе се реши и ќе запре кризата, застрашувачка задача е враќање на 

функционалностите. Би било уште потешко ако податоците се корумпирани, 

манипулираат или се недостапни. 

Како може да се спречи такво сценарио? Компаниите мора да имплементираат 

системи што ќе им овозможат да престане ширењето на зараза од  сајбер напад и да 

продолжат со работењето што е можно побрзо и непречено. Индустријата за 

финансиски услуги треба целосно да се согласи и да биде подготвена да 

практикува, координирани стратегии за одговор и за обновување за да спречи 

системски дефекти. Регулаторите во многу држави вклучително и во Македонија 

работат за да се подготват и да ги намалат сајбер нападите, но во исто време треба 

https://en.wikipedia.org/wiki/Script_kiddie
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да гледаат надвор од нивните граници и да воведат регулативи, закони и 

координативни рамки, како Директивата за мрежна и информатичка безбедност на 

Европската унија (European Union’s Network and Information Security Directive), која 

е дизајнирана да се заштити листа на растечката критична инфраструктура во 

банкарските и здравствените системи до интернет-пазари и cloud услуги (услуги во 

облак). 

2018 година ја одбележаа неколку светски трендови. Во преден план излегоа 

нападите на критичната инфраструктура и напади спонзорирани од државни 

структури, масовни објави на лични податоци и хакирања на кориснички сметки на 

социјалните мрежи. Проблемите предизвикани од дистрибуираните напади за 

прекин на достапност на интернет-услугите во критичните сектори како финансии 

и воздухопловство, компјутерскиот криминал со финансиска позадина преку 

уцените со рансомвер и користењето на фишинг и спам кампањите. И понатаму 

најчесто користени вектори за напади се штетните софтвери кои се користат 

понатаму за denial of service напади и уцени преку ransomware. Дополнително и 

Internet of things ја зголемува областа за сајбер напади. Досега незапаметеното брзо 

ширење на рансомвер уцените, помогнато со глобалното ширење на дигиталните 

валути како bitcoin, го отежнуваат откривањето на уценувачите. Истовремено на 

површина излегоа и проблемите со ненавремено ажурирање на системските 

софтвери и недоволната едукација на крајните корисници на интернетот. 

Финансискиот сектор одамна е водечка цел за сајбер криминалци и како такви 

финансиски институции инвестирале значително време, пари и ресурси за да 

предвидат, откриваат и стопираат или да ги ублажат сајбер нападите. Со оглед на 

вредноста не само на парите што се чуваат во институциите, туку и на податоците, 

финансискиот сектор во однос на другите сектори има релативно пософистицирани 

ИТ и контролни системи. Одделенијата за управување со ризици во финансиските 

институции, исто така, можат да ги измерат и да ги ублажат сајбер ризиците со 

купување на полиса за осигурување на сајбер ризик (Cyber Risk Insurance). 

Управните одбори, главните службеници за ризик од технологија и главните 

службеници за информативна безбедност (Chief Technology Risk Officers и Chief 

Information Security Officers - CISO’s) во нивните фирми холистички ја гледаат 

сајбер отпорноста. Наместо едноставно да се фокусираме само на превенција, 
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сајбер отпорноста, исто така, се фокусира на корективни активности, како на 

пример да има решенија за да се продолжи деловното работење доколку се случи 

напад. Сајбер отпорноста на крајот се однесува на подготовките што една 

организација ги прави во однос на спречување на закани и ранливости 

(одбрамбените што се развиени и распоредени), реакционите активности на 

располагање за ублажување на безбедносниот неуспех штом се случи, и неговите 

способности за обновување после инциденти. 

 

Исто така, постојат голем број платформи за размена на информации и други во 

развој, кои ги охрабруваат финансиските институции, во соработка со властите, да 

разменуваат разузнавачки информации за напади, вклучително и известување за 

инциденти во реално време. Сепак, споделувањето информации има свои 

предизвици, кои мора внимателно да се проценат и да се решат.  

 

Властите исто така се повеќе развиваат пристапи кон сајбер безбедноста, кои ги 

охрабруваат фирмите да ги проценат безбедносните слабости во врска со луѓето, 

процесите и технологијата за подобро да се заштитат, вклучително и преку 

симулациони вежби и пенетрациски тестови. Креаторите на политики воведуваат 

најразлични мерки ширум светот насочени кон зајакнување на сајбер отпорноста, 

како што се оние кои се однесуваат на зголемената загриженост за пошироката 

инфраструктура и потпирањето на трети страни, барајќи сајбер грижа  (cyber-due 

diligence) на овие партнери преку синџирот на снабдување. Со оглед на 

значителните разлики во регулативите што тековно се воведуваат, ова може да 

доведе до регулаторна фрагментација, и може да доведе до удвојување или дури и 

недоследности или конфликти за меѓународно активните фирми. Од големо 

значење е тоа што Г20101 го повика Одборот за финансиска стабилност (Financial 

Stability Board - FSB) да ја преземе постојната регулатива за сајбер безбедност како 

основа за развој на препорачани практики на среден рок.  

 

                                                 
101 G20 е составена од 19 земји и Европска Унија. Во Г20 се: Аргентина, Австралија, Бразил, 

Канада, Кина, Германија, Франција, Индија, Индонезија, Италија, Јапонија, Мексико, Руската 

Федерација, Саудиска Арабија, Јужна Африка, Јужна Кореја, Турција, Велика Британија и САД. 
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Додека и приватниот сектор и властите направија многу за да се справат со 

зголемените закани кои произлегуваат од сајбер напади, треба да се направат 

повеќе анализи за појавените закани за финансиската стабилност. Ова може да 

вклучува  поблиска соработка на индустријата со регулаторната заедница за да 

понуди научени совети (lessons-learned advice) и експертиза за ефективни сајбер 

практики и проценки. 

 

Јавно-приватната соработка исто така може да се охрабри и понатаму да се развие, 

со оглед на споделениот интерес меѓу јавниот сектор и индустријата за изнаоѓање 

решенија, отстранување на пречките за споделување информации и градење 

отпорност во рамките на финансискиот систем.  За да се придонесе за градење на 

сајбер отпорноста, особено е важно да се развие и промовира глобално прифатена 

регулаторна област поврзана со сајбер, што ќе помага во решавање на зголемената 

загриженост за набљудуваната регулаторна фрагментација што произлегува од 

различни јурисдикции кои издаваат регулативи поврзани со сајбер кои не се во 

согласност или дури и конфликт едни со други. Фрагментацијата додава сложеност 

и ги пренасочува ресурсите далеку од активностите поврзани со безбедноста кон 

напорите за усогласеност, особено за фирми кои работат во повеќе јурисдикции. 

 

Соработката и размената на информации помеѓу приватниот и јавниот сектор се 

неопходни. Со оглед на тоа што напредокот веќе се случува во клучните 

надлежности102, може да се направи повеќе на меѓународно ниво за да се спречат 

глобалните напади. Ранливостите на системот треба да се решат што е можно 

поскоро, а потребна е постојана комуникација меѓу сите страни за да се забрза овој 

процес колку што е можно повеќе. Онаму каде има регулаторни пречки за 

споделување информации, тие треба да бидат адресирани и треба да се создадат 

платформи што можат да помогнат во отстранувањето на ограничувањата за 

споделување на податоците. Добар пример е резолуцијата на Европскиот 

парламент за Fin Tech 24, каде се истакнува потребата за размена на информации и 

најдобри практики помеѓу супервизорите, како и регулаторите и владите на 

соодветно ниво. 

                                                 
102 Reuters, 13-ти Мај 2017: Г7 нациите (Канада, Франција, Германија, Италија, Јапонија, Велика 

Британија и САД) да се договорат за заедничка борба против сајбер нападите: драфт 
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Следниве идеи може да се земат во предвид  за подобрување и зајакнување на 

размената на информации: 

• Механизми за едношалтерски систем, така што секоја дадена фирма 

известува инциденти само на еден „дом“ или „водечки“ супервизор или 

овластување, кој потоа ќе координира со други супервизори и органи;  

• Двонасочна размена на информации, така што не само компаниите ќе 

пријавуваат инциденти на супервизори или власти, туку информациите исто 

така одат во друга насока, алармирајќи ги компаниите за појава на 

проблеми, закани или мерки против заканата што е можно поскоро; 

•  Понатамошно промовирање на мрежите за споделување инциденти меѓу 

финансиските институции (што исто така бара решавање на пречки за 

споделување информации); 

• Обезбедување брзи процеси на размена на информации што одговараат на 

брзината со која работат сајбер криминалците; и, 

•  Развивање механизми за ефективна меѓусекторска размена на информации. 

Дополнително, на органите за спроведување на законот надлежни за политиката за 

сајбер напади може да им се дадат дополнителни правни алатки за ги спречат 

нападите и да се минимизираат штетите. На пример, би можело да има поблиски 

меѓународни договори за забрзување на екстрадицијата на хакери, наметнување 

казни за земјите што не соработуваат или се сајбер засолништата. Координирано 

спроведување на договорите би го нарушило кост-бенефит односот што ги 

охрабрува сајбер криминалците кои бараат профит, а со тоа се намалува 

веројатноста за напади. Други иницијативи се исто така релевантни, како што се 

подобрување на можностите за откривање со потпирање на нови технологии како 

што се „Големи податоци“ и „вештачко разузнавање“ (Big Data and Artificial 

Intelligence) за откривање на слаби сигнали и предвидување проблеми. 

Исто така треба подобро да се анализираат пречките за споделување информации 

на финансиските институции меѓу себе и со органите за спроведување на законот и 

регулаторните тела. 

Вежби за периодично управување со кризи кои се вклучени финансиска индустрија 

и институциите со критична инфраструктура се исто така ефикасен начин да се 
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идентификуваат потенцијалните недостатоци и да се зголеми подготвеноста за 

напади со системски последици. 

Јавниот сектор може да размисли за зголемување на јавната свест за сајбер 

ризиците на финансискиот систем. За да се направи финансискиот систем 

поотпорен можат да помогнат добри програми за деловните субјекти и кампањи за 

подигнување на јавната свест и насочување на образовниот систем кон обука на 

повеќе сајбер експерти. 

 

Конечно, за да се справиме со ризикот од губење на довербата во поширокото 

општество, властите би можеле да ја надгледуваат координацијата на 

иницијативите за комуникација (од вклучените јавни и приватни институции), така 

што доколку таков настан каде да се случи, јавноста ќе биде добро информирана и 

свесна за правата и одговорностите на институциите и поединците и, колку што е 

можно, да се преземат мерки за отстранување, со што ќе се помогне да се намали 

неизвесноста или паниката. 

 

Накратко, кон сајбер отпорноста на финансискиот систем мора да се пристапи 

холистички, со оглед на вклучените актери, користејќи ги многуте технички и 

правни алатки, да се развиваат нови доколку е потребно, и секогаш да се бара 

меѓународна соработка и да се промовира усогласување. Сајбер нападите не 

застануваат на границата и не треба да се прават напори за реагирање на нив. 

 

За да се справат со ризикот од сајбер криминал, компаниите треба да користат 

комбинација на технологија за превенција и осигурување за ублажување. Преку 

осигурување од сајбер криминал, компаниите можат да ги пренесат финансиските 

последици од инциденти поврзани со ИТ безбедност на осигурителна компанија. 

Бидејќи ризикот од сајбер криминал е релативно нов вид комерцијален ризик, 

предизвиците со кои се соочуваат осигурителите може да резултираат во пречка за 

широко распространета достапност на овој вид осигурително покритие. Така, 

осигурителните компании кои нудат покритие за сајбер криминал ќе треба да 

направат прилагодување и на ИТ и на деловните процеси. Осигурителите треба да 

го пронајдат вистинскиот баланс помеѓу развивање на внатрешни способности и 
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барање помош од надворешни професионалци за ефикасно управување со 

животниот циклус на осигурување за полиси за сајбер осигурување. 

Сајбер зависноста и драматичните технолошки трансформации што се случуваат 

на претпријатијата, инфраструктурата и системите на глобално ниво, длабоко ги 

ресетираат традиционалните очекувања за управување со ризик и неговите 

пристапи. Сајбер ризик посебно системскиот сајбер ризик претставува 

фундаментално нов предизвик. Потребно е инвестирање во негово разбирање пред 

истиот да се случи. Во спротивно, трошоците ќе бидат премногу високи. 

Анализирање, тестирање и испитување на опсегот на предизвикувачи и обемот на 

последиците што можат да произлезат од ваков настан е суштински. 

 

Не постојат готови наставни планови за сајбер ризици и како да се управуваат 

најдобро со нив. Може многу да се дебатира и да се открие во однос на сајбер 

ризикот и сајбер отпорноста, како и за соодветните улоги и одговорности на 

различните играчи во екосистемот за борба против ризикот и градење на 

отпорност. 
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