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Εκθεση του ENISA για την ανάγκη ενεργοποίησης της ασφαλιστικής αγοράς
στον κυβερνοχώρο
Τόσο οι πολίτες όσο και οι επιχειρήσεις της Ευρώπης θα μπορούσαν να επωφεληθούν από την καλύτερη
προστασία των πληροφοριακών συστημάτων και των δεδομένων τους, αν ενεργοποιηθεί η ασφαλιστική αγορά
στον κυβερνοχώρο.
Η έκθεση, “Κίνητρα και εμπόδια για μια ευρωπαϊκή ασφαλιστική αγορά στον κυβερνοχώρο” υπογραμμίζει πως
παρά το γεγονός ότι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο προκαλεί ανησυχία σε ευρωπαϊκούς και εθνικούς φορείς,
επιχειρήσεις και πολίτες, η μέχρι στιγμής κάλυψη από τους ευρωπαϊκούς φορείς ασφάλισης δεν μπορεί, εκτός
ορισμένων εξαιρέσεων, να αντιμετωπίσει επαρκώς τις ψηφιακές απειλές.








Στη λίστα των εμποδίων για την ανάπτυξη μιας αποτελεσματικής ασφαλιστικής αγοράς στον
κυβερνοχώρο περιλαμβάνεται και η έλλειψη αναλογιστικών δεδομένων σχετικά με τους κινδύνους και
τις απειλές για τις οποίες θα πρέπει να ασφαλιστούν οι ενδιαφερόμενοι. Με στόχο να αντιμετωπίσει
αυτά τα ζητήματα ο ENISA διατυπώνει τέσσερις προτάσεις:Συλλογή εμπειρικών δεδομένων σχετικά με
την ασφάλιση στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη, εξετάζοντας παράλληλα τα είδη των απειλών, τα
ασφάλιστρα που καταβάλλονται και το ύψος των αποπληρωμών για τον καθορισμό των μελλοντικών
τάσεων. Ασφαλιστικοί πράκτορες, εταιρείες ή ρυθμιστικές αρχές θα μπορούσαν να αναλάβουν δράση.
Εξέταση των κινήτρων που θα μπορούσαν να δοθούν στις επιχειρήσεις για να βελτιώσουν την
ασφάλεια των δεδομένων τους, ως έναν τρόπο να περιορίσουν τον κίνδυνο και την οικονομική
υπαιτιότητα σε περίπτωση που παραβιαστούν οι κανόνες προστασίας των δεδομένων. Ενα πρώτο
βήμα για την κατανόηση αυτού του τομέα θα μπορούσε να είναι οι διερευνητικές επαφές με την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Θέσπιση πλαισίων ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στη διαδικασία αποτίμησης των δεδομένων
τους. Σε αυτό θα μπορούσαν να συμβάλλουν σύμβουλοι ασφάλειας και προστασίας πληροφοριών,
αλλά και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Επίσης, ο ENISA θα μπορούσε να προσφέρει περαιτέρω υποστήριξη.
Διερεύνηση του ρόλου των κυβερνήσεων ως ασφαλιστές έσχατης ανάγκης, κατά τα πρότυπα άλλων
περιπτώσεων πολιτικής παρέμβασης για την αντιμετώπιση καταστροφικού κινδύνου. Αυτό το
ενδεχόμενο θα μπορούσε να διερευνηθεί από τις κυβερνήσεις των κρατών-μελών και την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή.

Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του ENISA, Καθηγητής Udo Helmbrecht, δήλωσε: «Η νέα έκθεση του ENISA δείχνει
ότι υπάρχουν δυνατότητες να εφαρμοστούν στην Ευρώπη πολιτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και ότι το
νομοθετικό πλαίσιο πρέπει να συμπληρωθεί από μία ασφαλιστική αγορά του κυβερνοχώρου
προσανατολισμένη στην πρόληψη. Επίσης, παρέχοντας διαβεβαιώσεις ότι είναι διαθέσιμη σωστή κάλυψη,
μια αναπτυγμένη αγορά σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να βελτιώσει τα επίπεδα ασφάλειας στον
κυβερνοχώρο προσδιορίζοντας το πραγματικό κόστος περιστατικών στον κυβερνοχώρο και αναδεικνύοντας
τα οφέλη από την εφαρμογή ορθών πρακτικών ασφάλειας."
Η πλήρης έκθεση είναι διαθέσιμη εδώ.
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Για συνεντεύξεις: Graeme Cooper, Επικεφαλής Public Affairs, graeme.cooper@enisa.europa.eu, Κινητό: + 30
6951 782 268, ή Nicole Falessi, Εμπειρογνώμων, resilience@enisa.europa.eu
Μετάφραση. Η έκδοση στην αγγλική γλώσσα είναι η μόνη έγκυρη.
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