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ДЫГ1ТАЛ13АЦЫЯ ЭКАНОМ1К1 
I Л1ЧБАВАЯ ПАВЕСТКА 

ЕУРА31ЙСКАГА ЭКАНАМ1ЧНАГА САЮЗА

У артикуле разглядаецца працэс распрацоут i рэалгзацы1 асноуных напрамкау 
л1чбавай павестт Еуразшскага эканамгчнага саюза у  кантэксце стратэгхчных 
ттэграцыйных прыярытэтау i неабходнасщ лжв1дацы1 Ынуючых абмежаванняу у  
ттэграцъй. Аналгзуюцца мэты, задачи, принципы, мехашзмы, этапы i крытэръй 
вызначэння эфектыунасщ лгчбавых пераутварэнняу, прапанаваныя у  Асноуных 
напрамках рэалтзацъй л1чбаеай павестш ЕАЭС да 2025 г. Узгодненая палтыка 
дзяржау ЕАЭС у  лгчбавай сферы названа крынгцай атрымання стергетычнага 
эфектуу развщщ лгчбавай экономна Саюза.

Наз1раемая у цяперашш час л1чбавая трансфармацыя паусядзённых 
практык, дзелавога асяроддзя i дзяржаунага юравання актуал1зуе паняцце 
л1чбавай эканомЫ, прыводзщь да прызнання неабходнасщ ажыццяулення 
глыбшных структурных пераутварэнняу як на узроуш нацыянальных дзяржау, 
так i на узроуш м1ждзяржауных i нтэграттьтйных фарзшраванняу. У кантэксце 
задач, яюя стаяць перад Еуразшсюм эканам1чным саюзам (ЕАЭС), распрацоука 
i рэал1зацыя прынцыпау л1чбавай павестю становщца стратэпчным рэсурсам 
штэграцьп. Сютэмная праца па лшвщацьй юнуючых абмежаванняу ва 
узаемадзеянш нацыянальных эканам1чных Ыстэм дзяржау ЕАЭС 
прадугледжвае дзейнасць па стварэнш адзшай шфармацыйнай прасторы, што 
прама залежыць ад тэмпау дыптагпзацьп эканомшь

Сам тэрм1н «л1чбавая эканомша» уведзены ва ужытак У 1995 г. 
Н. Неграпонтэ, актыуна выкарыстоуваецца прадстаушкам1 пал1тычнай сферы, 
б1знесу, CMI, не набыушы, аднак, дастатковай тэарэтычнай яснасц1. 
Напрыклад, даклад Сусветнага банка «Шчбавыя дывщэнды» (2016) [1], яю 
уключау справаздачу аб развщщ л1чбавай эканом1ю у свеце, не прапаноувау
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выразнага вызначэння гэтага паняцця. У найбольш шыроюм разуменш л1чбавая 
эканомша — тэта частка эканам1чнай актыунасщ, заснаваная на л1чбавых 
тэхналопях, мабшьнасщ i даных. Згодна з распаусюджаным у практыцы 
Е)фазшскай эканаьйчнай KaMicii (ЕЭК) вызначэннем л1чбавая эканомша — тая 
частка эканомш, у якой працэсы вытворчасщ, размеркавання, абмену i 
спажывання прайшш л1чбавыя пераутварэнш з выкарыстаннем шфармацыйна- 
камушкацыйных тэхналопй.

Прастора для рэал1зацьй л1чбавай павестьа ЕАЭС прадвызначаецца тэмпам1 
эканам1чнага росту дзяржау Саюза. Як адзначыу Прэзщэнт Pacii Уладз1м1р Пуцш 
на пасяджэнш Вышэйшага Еуразшскага эканам1чнага савета (ВЕЭС) у 
кастрычшку 2017 г., «штэграцыя станоуча адб1ваецца на тэмпах эканашчнага 
росту нашых дзяржау. <...> У прамысловасщ рост склау 2,4 %, у сельскай 
гаспадарцы — амаль 1 %, пашырыл1ся грузавыя, пасажырсюя перавозю адпаведна 
на 6,9 % i на 7,8 %. Акрамя таго, аб’ёмы зненшяга гандлю Саюза узрасл1 на 26 %, 
а стано^ае сальда экспартна-1мпартных аперацый перавысша 77 млрд доларау 
ЗША» (пераклад наш. — С. В.) [2]. Пры гэтым эксперты Сусветнага банка 
адзначаюць, што да 2025 г. у агульным прыросце ВУП дзяржау ЕАЭС доля 
л1чбавых праектау i шщыятыу можа скласщ каля 11 % (нгго у два разы вышэй за 
прагнозныя паказчыю без улпсу рэал1зацьн л1чбавай павестю) [3]. Сярод крынщ 
росту — л1квщацыя нарматыуна-прававых бар’ерау (0,3 % прыросту ВУП у год) i 
развщцё эканомш даных (0,2 % прыросту ВУП).

Pacia сярод кра1н G 20 па дол1 л1чбавай эканомш займае 16 месца (2,8 % у  
2016 г. i да 3,9%  у 2017 г. паводле даных Boston Consulting Group) [4]. Для 
параунання, у Вялшабрытани па вышках 2016 г. доля л1чбавай эканомш у ВУП 
склала 12 %, у  Пауднёвай Kapai — 8 %, у  Krrai — 7 %, у  сярэдшм па крашах 
ЕС — 5,7 %. У лшеш 2017 г. Pacia першай сярод дзяржау ЕАЭС зацвердзша 
праграму развщця л1чбавай эканомш, якая можа быць выкарыстана у якасщ 
«дарожнай карты» для дзяржау Саюза. Мэта праграмы — «сютэмнае развщцё i 
укараненне л1чбавых тэхналопй ва ycix галшах жыцця — у эканомщы, у 
прадпрымальнщтве, сацыяльнай дзейнасщ, дзяржюраванш, сацыяльнай сферы i 
у гарадской гаспадарцы»; дыптал1зацыя эканомш названа «пытаннем 
глабальнай канкурэнтаздольнасщ i нацыянальнай бяспею» (пераклад наш. — 
С. В.) [5]. Нацыянальная праграма дыптал1зацьи «Шчбавы Казахстан» 
прадугледжвае: а) рэал1зацыю л1чбавага Шауковага шляху (даступная i 
абароненая л1чбавая шфраструктура); б) развщцё крэатыунага грамадства 
(кампетэнцьп дзейнасщ у л1чбавай эканомщы, л1чбавая шсьменнасць 
грамадзян); в) л1чбавую трансфармацыю эканомш; г) рух да праактыунай 
дзяржавы (электронны урад, дыптал1зацыя дзяржпаслуг i шш.) [6]. У Арменй 
створаны фонд фшансавання праектау электроннага }фаду «.Шчбавая Армешя». 
Аналалчная сютэма, прызначаная штэграваць розныя сегменты л1чбавай 
сютэмы, рэал1зуецца у Кыргызстане («Празрыстае грамадства»). У БеларуЫ
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дзейшчае нацыянальная праграма дыгпздпзацьп знешняга гандлю, якая у 
перспектыве можа прыносщь штогадовы прырост ВУП не менш за 1 %.

На наш погляд, стварэнне л1чбавай эканомш у межах ЕАЭС будзе 
з’яуляцца заканамерным з пункту гледжання натуральнай эвалюцьп 
штэграцыйнай прасторы: развщцё адзшага рынку таварау, паслуг, кашталу [ 
працоунай сшы ва умовах тэрытарыяльнай расюданасщ еуразшскай прасторы 
(якая мае пры гэтым тэндэнцыю да пашырэння за кошт стварэння па ушм свеце 
зон свабоднага гандлю (ЗСГ) з патэнцыйным уваходжаннем у склад Саюза) 
непазбежна прывядзе да росту уплыву электроннага б1знесу I павел1чэння 
запатрабаванасщ электронных таварау. Пашырэнне ЗСГ з дзяржавамьлщэрам! з 
распаусюджваннем щэй л1чбавай эканомш! будзе спрыяць трансферу 
высокатэхналапчных рэсурсау у ЕАЭС.

У снежш 2016 г. юрауншам! дзяржау Саюза была падп1сана Заява аб 
л1чбавай павестцы ЕАЭС, у сакав1ку 2017 г. падчас пасяджэння Езфазшскага 
м1журадавага савета зацверджана Даручэнне № 1, наюраванае на распрацоуку 
ЕЭК Асно)шых напрамкау рэал1зацы1 л1чбавай павестк1 ЕАЭС да 2025 г. Падчас 
выканання даручэння было праведзена 6 экспертных нарад на узР°Ун1 
прадстазчпкоу вышэйшай дзяржа^шай улады удзельн1кау ЕАЭС, што дазволша 
зняць мнопя рознагалоссь 11 кастрычшка 2017 г. на пасяджэнш ВЕЭС у 
г. Сочы бьин абмеркаваны пытанн1 л1чбавай павестю ЕАЭС да 2025 г. У 
пасяджэнш прышип удзел прэзщэнты АрменИ, Беларуш, Казахстана 1 Раей, а 
таксама Прэм’ер-м1н1стр Кыргызстана 1 Старшыня Калегн ЕЭК. У вын1ковым 
дакуменце, Асноуных напрамках рэал1зацы1 л1чбавай павестю ЕАЭС да 
2025 года [7] адлюстраваны мэты, прынцыпы, задачы, наюруню 1 мехашзмы 
супрацоун1цтва у л1чбавай сферы.

Мэтам1 рэал1зацы1 л1чбавай павестю ЕАЭС названы: актуал1зацыя 
механ1змау 1нтэграцыйнага супрацозчпцтва з ул1кам глабальных выкл1кау 
л1чбавай трансфармацьп у забеспячэнн1 устойл1вага эканам1чнага росту дзяржау 
Саюза, паскораны пераход эканом1к да новага тэхналапчнага уклаДУ? 
фарм1раванне перспектызшых 1ндустрый 1 рынкау, разв1ццё працо^шых 
рэсурсау [7]. У вышку павшны стварацца умовы для вырауноування 
эканам1чнага разв1цця у ЕАЭС, пашырэння яго межау. У гэтай сувяз1 задачам! 
стварэння л1чбавай эк ан о м т  у ЕАЭС прызнаны: разв!ццё шфармацыйна- 
камун!кацыйных тэхналопй, пашырэнне !нфармацыйнага узаемадзеяння, 
зварот да !навацыйных л!чбавых б!знес-працэсау.

Прынцыпам! рэал!зацы1 л1чбавай павестк! з ’яуляюцца: а) раунапрауе 
дзяржау ЕАЭС; б) пераадоленне праяу л1чбавага разрыву; в) эвалюцыя 
адкрытага дзелавога асяроддзя; г) пашырэнне межау л1чбавай ¿нтэграцы!;
д) гаранты! абароны шфармацьп ! раунапрауе доступу да яе; е) аргашчнае 
узгодненае разв!ццё нацыянальных л!чбавых эканомж; ж) павышэнне узроуню 
тэхн!чнай транспарэнтнасщ. Перал!чаныя прынцыпы л!чбавай павестк! ЕАЭС
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(у выпадку паслядоунага ¡х выканання) наюраваны на рэагпзацыю сцэнарыя 
«уласнага цэнтру сшы», выкладзенага у Асноуных напрамках эканам1чнага 
развщця ЕАЭС (зацверджаны у кастрычшку 2015 г.). У прыватнасщ, гэтаму 
будзе спрыяць пашырэнне узаемадзеяння грамадзян, грамадсюх структур 1 
суб’ектау эканам1чнай дзейнасщ, павышэнне эфектыунасщ функцыянавання 
нацыянальных эканом1к, пераход на новы узРовень сацыяльнага 1 
тэхналапчнага развщця, умацаванне паз1цы1 ЕАЭС у вызначэнш глабальнай 
л1чбавай павестю 1 ¡нш.

Асабл1вая увага у Асноуных напрамках рэал1зацы1 л1чбавай павестю 
ЕАЭС удзяляецца праектнаму падыходу, што прывядзе да глыб1нных змен у 
ствараемых агульных рынках кап1талу, працы, таварау 1 паслуг. 3 2018 г. 
экспертная трупа павшна пачаць працу па зборы, анагпзу 1 штэграцьй праектау 1 
шщыятыу удзельшкау ЕАЭС, адпаведных щэям л1чбавай эканомшг Пасля 1х 
абагульнення 1 зацвярджэння ВЕЭС пачнецца этап рэал1зацы1 праектау у 
прыярытэтных сферах, сярод яюх названы: а) л1чбавая празрыстасць руху 
прадукцы1, таварау, паслуг 1 актывау у ЕАЭС; б) распрацоука палажэння аб 
праектах рэал1зацы1 л1чбавай павестю на аснове пшотнай 1н1цыятывы;
в) стварэнне палажэння аб кансорцыумах; г) развщцё л1чбавых транспартных 
кал1дорау; д) укараненне электроннага гандлю (у т. л. дзяржзакупак);
е) л1чбавая прамысловая кааперацыя; ж) забеспячэнне 1нтэраперабельнасц1 у 
ЕАЭС; з) распрацоука пагаднення аб абароце даных; 1) выпрацоука механ1зму 
«рэгулятыунай пясочн1цы»; к) трансфер тэхналопй [8]. У гэтай сувяз1 
перспекты)шай выглядае прапанова Прэзщэнта Казахстана Нурсултана 
Назарбаева аб правядзенш у 2018 г. маштабнага форуму, прысвечанага 
пытанням л1чбавай трансфармацьп эканом1к1.

3 ул1кам таго, што рэал1зацыя л1чбавай павестю ЕАЭС прадугледжвае 
неабходнасць каардынацы1 намаганняу суб’ектау эканам1чнай сферы, 
¿нстытутау стандартызацы1, навуковых 1 экспертных супольнасцей, у ЕАЭС 
уяуляецца неабходным стварэнне экспертнай пляцоую. Функцыянаванне 
апошняй пав1нны забяспечваць органы дзяржюравання членау ЕАЭС, як1я 
могуць прыцягваць экспертау з навуковага, прамысловага 1 б1знес-асяроддзя.

Роля Е)фаз1йскай эканам1чнай кам1сп у рэал1зацы1 механ1змау л1чбавай 
трансфармацьп зводзщца да наступных напрамкау: а) выяуленне 1 анал1з 
1н1цыятыу па л1чбавай трансфармацы1 агульных рынкау; б) распрацоука крос- 
гал1новых еураз1йсюх шщыятыу; в) зацвярджэнне 1 каардынацыя праектау;
г) развщцё супрацоунщтва органау улады краш ЕАЭС [8]. Функцыянаванне 
«рэгулятыунай пясочнщы» дазвол1ць праводз1ць акумуляцыю ведау, 
апрабацыю мадэлей рэгуляцы1 л1чбавага асяроддзя, будзе спрыяць 
камерцьнипзацьп праектау, сктэматызацьп мадэлей працэсау, каардынацы1 
намаганняу пры выпрацоуцы рашэнняу. Абавязковай умовай ажыццяулення 
л1чбавай 1н1цыятывы з’яуляецца зац1кауленасць не менш як двух удзельшкау
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Саюза; для яе шырокага укаранення у ЕАЭС неабходна адабрэнне yciMi 
дзяржавамь 1стотна, што ЕЭК у Асноуных напрамках рэагизацьй л1чбавай 
павестю выразна называе крытэрьн разгляду падобных шщыятыу. У 
прыватнасщ, апошшя павшны адпавядаць нацыянальным штарэсам дзяржау 
ЕАЭС, паказваць эфектыунасць у кантэксце мэт л1чбавай павестю, садзейшчаць 
росту i падтрымцы канкурэнтаздольнасщ эканомш, звяртацца да шавацыйных 
б1знес-мадэлей, забяспечваць звязнасць еуразшсюх л1чбавых шфраструктур у 
кантэксце мадэршзацьп [8]. Разгляд праектау будзе ажыццяуляцца экспертнай 
пляцоукай, ix фшансаванне можа быць мэтавым i праектным, на аснове 
кансорцыумау i дзяржауна-прыватнага партнёрства. ЕЭК таксама прызнаецца 
перспектыуная неабходнасць выпрацоую стандартау i рэкамендацый у 
дачыненш да л1чбавай трансфармацьй, для чаго неабходна прыцягненне вопыту 
м1жнародных шстытутау па стандартызацьп.

Таюм чынам, у якасщ найболын перспектыуных наюрункау развщця 
л1чбавай эк ан о м т  у ЕАЭС вызначаны: л1чбавая трансфармацыя рынкау; 
распаусюджванне шавацыйных л1чбавых тэхналопй юравання штэграцыяй; 
развщцё л1чбавай шфраструктуры; распрацоука м1жнацыянальных с1стэм 
абароны даных i каналау камушкацыг

Л1чбавая трансфармацыя (скразная дыптагйзацыя ф1з1чных актывау i ix 
штэграцыя у л1чбавую экасктэму на аснове комплексау л1чбавых платформ) 
з’яуляецца найбольш эфектыунай у крос-галшовай прасторы пры наяунасщ 
шматаспектных ведау аб структуры спажывання шфармацыйных прадуктау, 
развщщ шавацыйных эканам1чных мадэлей на аснове л1чбавых м1жгал1новых 
платформ. Мы л1чым, што мэтазгодна вылучыць два вектары л1чбавай 
трансфармацьй: вертыкальны (штэграцыя у межах адной галшы) i 
гарызантальны (штэграцыя м1жгалшовых i м1жкрашавых працэсау)- У любым 
выпадку крынщам1 каштагйзацьй становяцца л1чбавыя платформы i рэсурсы, 
заснаваныя на новых тэхналопях (Big Data, штучны штэлект i íhih.), а 
неабходным1 фактарам1 — развщцё л1чбавых экаЫстэм i шавацый.

BbiHiKaM л1чбавай трансфармацьй у ЕАЭС з ’явщца стварэнне адзшага 
л1чбавага рынку таварау, паслуг, капралу i працы, для чаго спатрэбщца 
гармашзацыя нацыянальных рынкау з адзшай л1чбавай павесткай (у 
прыватнасщ, пашырэнне электроннага гандлю i мехашзму «адзшага акна» у 
зпетттнеэканам1чнай дзейнасщ, стымуляванне л1чбавага 6Í3Hecy, абарона 
штэлектуальных правоу). Узгодненае развщцё рэпянальнага электроннага 
гандлю таксама здольна павял1чыць тэмпы росту ВУП у адпаведных сектарах. 
Адным з вышкау названых працэсау будзе змяненне структуры попыту i 
прапановы на рынку працы (распаусюджванне дыстанцыйнага найму, 
мабшьнасщ), рост прадукцыйнасщ. У прыватнасщ, у выпадку сумеснай 
рэагйзацьй л1чбавай павестю у ЕАЭС да 2025 г. у сферы IKT будзе задзейшчана 
на 66,4 % больш кадравых рэсурсау, чым пры абасобленай дзейнасщ дзяржау
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Саюза (пры гэтым прагназуецца агульны рост занятасщ на 2,46 %) [3]. Згодна з 
прагнозам Глабальнага шстытута МсКтБеу да 2035 г. 50 % рабочих аперацый 
у свеце аутаматызуюцца, што у цывипзацыйным маштабе супастауляльна з 
вышкам1 прамысловай рэвалюцьл ХУ1И-Х1Х стст.

Як адзначаецца у праграмных дакументах ЕЭК, ушчваючы складанасць { 
шматаспектнасць вырашаемых задач у сферы юравання штэграцыяй, неабходна 
стварэнне адзшай л1чбавай платформы ЕАЭС, распрацоука новых сервюау для 
ф1з1чных {юрыдычных асоб, забеспячэнне 1х доступу да м1жнацыянальнага рынку 
л1чбавых паслуг [ б1знес-сетж, да адзшых нарматыуна-даведачных рэсурсау. 
Развщцё л1чбавай шфраструктуры ЕАЭС прадугледжвае эвалюцыю 
трансграшчных сервюау, штэраперабельнай л1чбавай шфраструктуры, сетак 
апошняга пакалення, трансфармацыю транспартнай, энергетычнай I штттьтх галш.

Адзначым, што названия перспектывы адлюстрозгааюць мультыпл1катыуны 
эфект ад рэал1зацьн 1нтэграцыйнага сцэнарыя «падозоканы статус-кво» [ 
адпавядаюць толью пачатковаму узроуню л1чбавай 1нтэграцы1. У цэлым, л!чбавая 
трансфармацыя эканом1ю ЕАЭС, як прагназуецца, будзе праходзщь у тры этапы: 
1) мадэляванне працэсау л1чбавай трансфармацьп, адпрацоука першых 1нщыятыу 1 
запуск стартавых праектау (2018-2019 гг.); 2) станауленне шстытуцыйнай базы 
л1чбавай экан ом т (2019-2022 гг.); 3) р^вщ цё ^^^^вых экасютэм ЕАЭС (2022
2025 гг.) [8]. Як адзначыу Старшыня КалегИ ЕЭК Тыгран Сарьасян, «узгодненая 
пал1тыка дзяржау-членау у л1чбавай сферы можа стаць крынщай атрымання 
сшергетычнага эфекту у разв1цщ л1чбавай эканом1ю кра1н Саюза» (пераклад 
наш. — С. В.) [2]. Падобныя эфекты (здольныя у перспективе прывесц1 да 
рэал1зацьн на е)фазшскай прасторы сцэнарыя «уласны цэнтр сшы») неабходна 
звязваць: а) з павышэннем канкурэнтаздольнасщ малога 1 сярэдняга б1знесу; б) са 
стварэннем новых працоуных месцау 1 новых галш занятасщ; в) з уваходжаннем 
кра1н-партнёрау у глабальныя, макрарэгшнальныя 1 лакальныя працэсы л1чбавай 
трансфармацьп; г) з аптым!зацыяй умоу для свабоднага перамяшчэння таварау, 
паслуг 1 працоунай сшы; д) з павышэннем швестыцыйнай прывабнасц1;
е) з актыв1зацыяй супрацоун1цтва у несыравшных высокатэхналапчных сферах;
ж) з развщцём м1жнароднай л1чбавай кааперацы1.

Так1м чынам, ацэнка эканам1чных наступствау л1чбавай трансфармацьп 
прадугледжвае анал1з дол1 л1чбавай эканомш у ВУП 1 працэнту занятасщ у 
л1чбавым сектары дзяржау ЕАЭС, узрастанне рол1 л1чбавага сектару у 
павел1чэнн1 прадукцыйнасц1, а дол1 л1чбавых таварау 1 паслуг — у структуры 
экспарту [8]. Пры гэтым развщцё л1чбавай эканом1ю у межах штэграцыйнага 
фарм1равання пав1нна ажыццяуляцца з улшам нацыянальных 1нтарэсау 
дзяржау-членау, узроуню ¿х эканам1чнага разв1цця, стану нацыянальных 
рынкау, тэхналаг1чных асабл1васцей, узроуню л1чбавай 1нфраструктуры, 
рэгулявання сектара эканом1ю, прыярытэтных у кантэксце л1чбавай павестю, 
абавязацельствау дзяржау ЕАЭС праз м1жнародныя дамовы [8]. Рэал1зацыя
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названых наюрункау дыптал1зацьп эканомшц вщавочна, будзе важюм 
фактарам забеспячэння нацыянальнай бяспею дзяржау Саюза, дапаможа 
пазбегнуць узшкнення дысбалансу у розных сферах эканомшц м1грацьп 
працоуных рэсурсау i л1чбавага спажывання у трэщя крашы, абясцэньвання 
традыцыйных актывау дзяржау.
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Digitalization of the economy and the digital agenda of the Eurasian Economic
Union

The article deals with the process o f developing and implementing o f the main 
directions o f the digital agenda in the Eurasian Economic Union in the context o f strategic 
integration priorities and eliminating o f existing limitations in the integration. The goals, 
tasks, principles, mechanisms, stages and criteria for determining the effectiveness o f digital 
transformations proposed in the Guidelines for the implementation o f the digital agenda o f 
the EAEU until 2025 are analyzed. The coordinated policy o f the EAEU states in the digital 
sphere is called the source o f obtaining synergetic effects in the development o f the digital 
economy o f the Union.
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