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ВИМІРИ ТРАНСКОРДОННОЇ СПІВПРАЦІ  БІЗНЕСУ УКРАЇНИ ТА РУМУНІЇ 

 
У статті проаналізовано тенденції транскордонного економічного співробітництва України та Румунії 

через призму зовнішньоекономічної та інвестиційної діяльності підприємств. Окрему увагу приділено особли-

востям транскордонного співробітництва Закарпаття та Румунії. Визначено проблеми транскордонного  

співробітництва підприємств України та Румунії й запропоновано шляхи їх вирішення.  
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Постановка проблеми. Україна, маючи 

1390 км сухопутного кордону з країнами ЄС, як 

показав час має як потенційні загрози економіч-

ної безпеки кордонів, рефлексій конфлікту цілей 

різних економічних союзів, так і великі можли-

вості щодо розвитку міжнародного бізнесу з фі-

рмами сусідніх країн. Одним із територіально 

великих сусідів є Румунія.  Історична динаміка 

свідчить, що між Румунією та Україною спосте-

рігалися «дипломатичні дискусії» за певні геоте-

риторіальні сегменти і зовнішньополітичні впли-

ви та орієнтації. Проблеми Придністров’я та вза-

ємовідносин в трикутнику Молдова-Україна-

Молдова (та проблеми протидії контрабанди) 

теж потребують уваги та обговорення. Основна 

частина цих дискусійних питань була знята в 

зв’язку із вступом Румунії до ЄС та політичною 

факторизацією європейського вибору України в 

2014-2015 рр. Польща, Україна, Румунія – найбі-

льші в територіальному розумінні держави Бал-

то-Чорноморського поясу ЦСЄ, що створює еко-

номіко-цивілізаційний запит (виклик) раціональ-

ного використання взаємодії бізнесу та економік 

країн згаданого поясу. Логічним наслідком таких 

процесів та запитів мало б стати посилення спі-

льного міжнародного бізнесу за участю економі-

чних контрагентів України та Румунії. Проте 

слід врахувати, що можливо сьогодні ще істин-

ними мотивами транскордонного співробітницт-

ва між Україною та країнами ЄС, у т.ч. Румуні-

єю, є насамперед регіональний геополітичний 

інтерес, а не вмотивоване легальними бізнесовими 
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інтересами поглиблення економічних відносин 

між прикордонними регіонами. До геополітич-

них інтересів тут можна віднести збереження 

певного «морального впливу» на прикордонні 

території, відтворення механізмів контролю за 

дотриманням «етнонаціональних» і культурних 

прав та свобод румунської меншини, насампе-

ред, на територіях Чернівецької та Закарпатської 

областей. У силу розвитку транскордонних від-

носин потреба формування реальних перспектив 

розширення легальної прибутковості «прикор-

донного» міжнародного бізнесу повинна викли-

кати активний інтерес для досліджень. Шлях пі-

двищення економічної взаємодії Україна-

Румунія через урізноманітнення форм та компо-

зицій міжнародного бізнесу, через пошук мож-

ливостей зменшення рівня дисбалансів та де-

структивних впливів глобальних зовнішніх чин-

ників повинен бути важливим для обох сторін. 

Але для цього потрібні й аналітико-раціональні 

та емоційно-етичні передумови. В цьому зв’язку 

дослідження складових та можливостей економі-

чних відносин саме у фокусі легального прикор-

донного міжнародного бізнесу, рівня їх розвитку, 

згладжування бар’єрів та проблем здійснення 

бізнесу між Україною та Румунією є особливо 

актуальними.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Значна кількість публікацій науковців присвяче-

на проблемам невідповідності законодавчого 

забезпечення транскордонного співробітництва, 

проблемам діяльності єврорегіонів, культурного 

та освітнього розвитку. Проте лише незначна 

частина авторів досліджували економічну сферу 

взаємовідносин України та Румунії, зокрема, 

О. Панухник [6], О. Парфенов [7], С. Гакман 

[1,2], М. Гоманюк, І. Максименко [5]. Серед дос-

ліджень, що безпосередньо розглядають пробле-

ми транскордонного співробітництва України на 

сучасному етапі, є праці І. Бураковського, 

Є. Кіш, Н. Мікули, С. Устича та інших науковців. 

А робіт у фокусі мікроекономічної структури 

міжнародного бізнесу між фірмами України та 

Румунії практично на сьогоднішній день немає. 

Незважаючи на згадану значну кількість публі-

кацій, слід відзначити, що всі вони стосуються 

проблем транскордонного економічного співро-
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бітництва в «доктринальному» цілому, проте не 

містять чіткого окреслення кола актуальних про-

блем, не визначають класи нерозв’язаних конф-

ліктогенних питань, не аналізують механізмів їх 

вирішення. До того ж вони дуже рідко присвяче-

ні виключно українсько-румунському співробіт-

ництву та не відображають регіональні економі-

чні особливості.  

Формулювання цілей статті. Метою нау-

кової статті є визначення основних напрямів, 

проблем, чинників економічного співробітництва 

міжнародного бізнесу України та Румунії на на-

ціональному та регіональному рівнях за такими 

показниками як експорт,  імпорт та іноземні ін-

вестиції.  

Виклад основного матеріалу досліджен-

ня. І Україна, і Румунія в силу свого «централь-

ного» географічного розташування та значного 

природно-ресурсного потенціалу може успішно 

інтегруватися у європейські та світові економічні 

відносини на вигідних для себе умовах. Зокрема, 

і Румунія, і Україна мають геопросторовий поте-

нціал, порівнюваний з потенціалом Франції та 

ФРН. Щоб можна було трансформувати фактори 

цього потенціалу у фактори просторово-

економічного розвитку та фактори підвищення 

конкурентоспроможності України та Румунії  на 

європейській економічній сцені, необхідна плід-

на та винахідлива робота фірм обох країн у ре-

жимі партнерства та конкуренції. 

Звичайно, рівень просування і у політич-

ному, і в економічному руслі євроінтеграції Ру-

мунії та України різний. Але інтереси все ж пос-

тупово можуть усе більш співпадати. Більше то-

го, обсяг їх «співпадіння», конструктивна взає-

модія може фундаментально зрости при певних 

політичних та економічних факторах. Завдання 

економістів-дослідників знайти ці фактори та 

проаналізувати  природу їх потенційного росту. 

Завдання практиків бізнесу та менеджерів зовні-

шньоекономічної співпраці – перевести можли-

вості в практичний вимір прибутковості спільних 

проектів міжнародного бізнесу українських і ру-

мунських контрагентів. Відмітимо, що з боку 

українського бізнесу базою інтегрування насам-

перед має стати підвищення конкурентоспромо-

жності власного виробництва і вивчення та пе-

рейняття передового досвіду управлінських тех-

нологій у контексті розширення торговельно-

економічного співробітництва підприємств 

України та країн ЄС. Тобто подолання техноло-

гічних та ресурсних бар’єрів виходу українських 

фірм на ринки розвинених країн ЄС. Одною з 

альтернатив такого шляху є створення умов роз-

витку українсько-румунських економічних фак-

торів міжнародного бізнесу. Тому, на нашу дум-

ку, сьогодні вищим пріоритетом повинна стати 

зовнішньоекономічна українська-румунська 

співпраця, що сприяла б зростанню конкуренто-

спроможності акторів міжнародного бізнесу. Чи  

формуються сьогодні для цього реальні підста-

ви? На якому рівні вони більш вагомі та активні: 

країни чи регіону? Розглянемо ці питання мето-

дами компаративістики  та економічного аналізу. 

Розвиток торговельно-економічних відно-

син між Україною та Румунією протягом остан-

ніх років характеризується новими тенденціями, 

які пов'язані зі вступом останньої до ЄС, розши-

ренням споживання в обох країнах, розміщенням 

у Румунії потужних підприємств відомих євро-

пейських і світових компаній, стратегії яких пе-

редбачають, зокрема, присутність на ринках 

України [8]. Всі ці умови сприяли дещо більш 

активному розвитку торговельних відносин між 

Україною та Румунією в цілому.  

Згідно з даними Державної служби статис-

тики України, у січні–березні 2015 р. обсяг тор-

гівлі товарами між Україною та Румунією стано-

вив 234,95 млн дол. США (січень–березень 2014 

р. – 415,5 млн дол.), з якого експорт – 126,26 млн 

дол. (січень–березень 2014 р. – 137,54 млн дол.), 

імпорт – 108,68 млн дол. (січень–березень 2014 

р. – 277,96 млн дол.). У порівнянні з січнем–

березнем 2014 р. у цілому товарообіг зменшився 

на 43,5%, експорт – на 8,2%, імпорт – на 61,9%. 

Торговельне сальдо становило 17,58 млн дол. на 

користь України (січень–березень 2014 р. – саль-

до 140,41 млн дол. на користь Румунії). 

Згідно з інформацією Міністерства еконо-

міки Румунії, у січні 2015 р. загальний обсяг то-

варообігу між Україною та Румунією становив 

267,29 млн дол. США (січень–березень 2014 р. –

 455,19 млн дол.), з якого український експорт – 

149,23 млн  дол. (січень–березень 2014 р. –

 150,6 млн. дол.), імпорт – 118,06 млн дол. (сі-

чень–березень 2014 р. – 304,59 млн дол.). У порі-

внянні з січнем–березнем 2014 р. товарообіг зме-

ншився на 41,28%, експорт скоротився на 0,91%, 

імпорт зменшився на 61,24%. Торговельне саль-

до становило 31,17 млн дол. на користь України 

(січень–березень 2014 р. – 153,99 млн дол. на 

користь Румунії) [11] (таблиця 1). 

Дані табл.1 свідчать що інтенсивність та 

активність транскордонного співробітництва на 

регіональному рівні більша, ніж на макрорівні. 

Частково такі обставини можна поясними як гео-

графічним розташуванням, так і проживанням 

 близько 2,4% румунів на території Закарпатської 

області (насамперед у Тячівському та Рахівсько-

му районах).  

Згідно з інформацією Державної служби 

статистики України станом на 31 грудня 2014 

року інвестиції з Румунії в економіку Украї-

ни становили 25,0 млн дол. США (0,04% від за-

гального обсягу інвестицій в Україну). За даними 

Міністерства економіки Румунії станом на 31 

грудня 2014 року в Румунії зареєстровано 478 

спільних українсько-румунських підприємств, 

обсяг українських інвестицій становить 12,27 

млн. дол. США [11]. 
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Таблиця 1 

Тенденції транскордонного економічного співробітництва України  

та Румунії:макро- та регіональний зріз* 

Індикатори На рівні України  На рівні Закарпатської області 

Експорт товарів 

Темп росту за 8 років становив 114 % (з 4,0 млн дол. 

США у 2005 році до 5,6 млн дол. США у 2013 р.) 

У 2014 році експорт товарів в Румунію зріс на 6,8% 

до попереднього року, але у січні-травні 2015 року 

скоротився на 10,1%.  

Показник зріс за 8 років у 17,4 раза (з 1206,0 

тис. дол. США до 21067 тис. дол. США). У 

2006 році відбувся найсуттєвіший ріст пока-

зника у 3,2 раза.  

У 2014 році показник досяг рівня 2 5876,3 

тис. дол. США, тобто зріс на 22,8% до попе-

реднього року.  

Експорт послуг 

Показник зріс за 8 років у 6,6 раза (з 8,0 млн дол. у 

2005 р. до 53,2 млн дол. у 2013р.).  

У 2014 році показник становив 50, 6 млн дол., що 

менше на 5% від попереднього року. 

Показник зріс за 8 років у 10 разів  

(з 260 тис. дол. США у 2005 р. до 2725,0 тис. 

дол. США у 2013 р.) 

У 2014 році аналізований показник зріс до 

3956,1 тис. дол. США, тобто на 45,2% у по-

рівнянні до 2013 р. 

Імпорт товарів 

Темп росту за 8 років становив 420% (з 211,8 млн 

дол. США у 2005 році до 897,2 млн дол. США у 

2013 році).  

У 2014 році імпорт товарів з Румунії скоротився на 

5,4% до попереднього року, а у січні-травні 2015 

року зменшився на 62,8%. 

Показник зріс за 8 років у 9,6 раза (з 1376 

тис. дол. США у 2005 році до 13279 тис. 

дол. США у 2013 році). 

У 2014 році імпорт товарів в область з Ру-

мунії зріс на 32,4% до 2013 року і досяг зна-

чення у 17574,8 тис. дол. США.  

Імпорт послуг 

Темп росту за 8 років становив 287 % (з 4,024 млн 

дол. США у 2005 році до 11,56 млн дол. США у 

2013 році).  

Обсяги імпорту послуг у 2014 році склали 18,5 млн 

дол. США, що на 59,4% більше попереднього пері-

оду.   

Показник зріс за 6 років у 6 разів (з 187 тис. 

дол. США у 2005 році до 1090 тис. дол. 

США у 2011 році), а за період з 2012-2013 

рр. ілюструють падіння у порівнянні з 2011 

роком.  

У 2014 році показник продовжував скорочу-

ватися і досяг значення 120,6 тис. дол., тоб-

то скоротився на 39,5% до попереднього 

року.  

Прямі іноземні 

інвестиції 

Показник зріс за шість років у 3,6 раза (з 7 млн дол. 

США у 2007 році до 25 млн дол. США у 2013 році). 

Показник зріс за 7 років у 93 рази (з 19,4 

тис. дол. США у 2006 р. до 1817,4 тис. дол. 

США у 2013 р.) 

* Сформовано за даними Державної служби статистики України та Головного управління статистики  

у Закарпатській області  

 

Однак ,незважаючи на те, що показники 

прямих іноземних інвестицій з Румунії зроста

ють на фоні інших учасників ТКС, доля вкладень 

інвесторів з цієї країни є низькою (таблиця 2) . 

 
 

Таблиця 2 

Обсяги прямих іноземних інвестицій суб'єктів країн-інвесторів транскордонного співробітництва  

в економіку області, тис дол. США* 

Роки Усього Польща Румунія Словаччина Угорщина 

2001 26325,6 758,4 - 9103,0 16464,2 

2006 54638,2 15904,5 19,4 11476,0 27238,4 

2011 76114,9 32559,2 1802,5 10044,2 31709,0 

2012 71639,8 32215,3 1744,6 8804,4 28875,5 

2013 81117,3 39281,6 1817,4 9743,0 30275,3 

На 31.12.2013 82359,3 39213,4 1927,4 11917,3 29301,2 

2014 376615,6 36422,9 1647,9 7064,9 20054,7 

Структура за країнами,% 

2001 100 2,9 0,0 34,6 62,5 

2006 100 29,1 0,0 21,0 49,9 

2011 100 42,8 2,4 13,2 41,7 

2012 100 45,0 2,4 12,3 40,3 

2013 100 48,4 2,2 12,0 37,3 

На 31.12.2013 100 47,6 2,3 14,5 35,6 

2014 100 55,9 2,5 10,8 30,8 

* Сформовано за даними Державної служби статистики України та Головного управління статистики  

у Закарпатській області  
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На жаль, статистична та експертна інфор-

мація не дає ще сьогодні аналізувати процеси 

економічної співпраці між Румунією та Украї-

ною у розрізі окремих фірм та компаній. Тому 

приділимо основну увагу інтегральним показни-

кам процесів інвестування у напрямі «Україна». 

На 31 січня 2013 року суб'єктами господарюван-

ня Угорщини, Словаччини, Польщі та Румунії 

вкладено в економіку області 82,4 млн  дол. 

США, що становило 18,4% загальнообласного 

показника, однак у 2014 р. аналізований показ-

ник зменшився до 17,3%. З даних табл. 2 зрозу-

міло, що з 2001 р. до 2014 р. частка прямих іно-

земних інвестицій з Румунії в економіку регіону 

зросла до 2,4%. У той же час, з Польщі – до 

55,6%, з Угорщини – до 30,8%, а з Словаччини – 

до 10,8% у 2014 році. В цілому до кінця 2014 

року спостерігається зменшення інвестицій як з 

країн транскордонного співробітництва, так і з 

інших країн. Серед аналізованих країн прямі іно-

земні інвестиції з Румунії є найменшими. Вихо-

дячи з тенденцій інвестиційної активності у регі-

оні, можна зробити висновок про подальше пог-

либлення економічної, політичної кризи в країні 

та втрату на фоні цих деструктивних процесів її 

інвестиційної привабливості. 

Станом на 1 липня 2014 року у міжнарод-

ному інвестиційному співробітництві брали 

участь іноземні партнери із 48 країн світу, які 

представлені в економіці області 762 підприємс-

твами. Із загальної кількості іноземних партнерів 

третину становлять інвестори з Угорщини. Май-

же дві третини угорських інвестицій спрямовано 

на розвиток промисловості. На підприємствах 

промисловості зосереджено 14,5 млн  дол. США 

(59,9% загального обсягу угорських інвестицій), 

у тому числі переробної – 13,2 млн дол. США. 

Серед галузей переробної промисловості найбі-

льші їх обсяги залучено у виробництво 

комп’ютерів, електронної та оптичної продукції, 

харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів 

та текстильне виробництво; виробництво одягу, 

шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів. Зна-

чні обсяги з Угорщини інвестовано у водопоста-

чання; каналізацію, поводження з відходами – 

1,4 млн дол. США. Інвестиції з Польщі спрямо-

вано у виробництво автотранспортних засобів, 

причепів і напівпричепів та інших транспортних 

засобів, Угорщини – комп’ютерів, електронної та 

оптичної продукції, Словаччини – текстильне 

виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів 

зі шкіри та інших матеріалів, виготовлення виро-

бів з деревини, виробництво паперу та полігра-

фічну діяльність [3]. 

Вищезазначені пріоритети інвесторів з 

Угорщини, Польщі, Словаччини, однак актуаль-

ним є визначення галузей, які є привабливими 

для інвесторів з Румунії. Статистика свідчить, 

що пріоритетами для інвестора з Румунії в регіо-

ні є: текстильне виробництво; виробництво одя-

гу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, 

роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних 

засобів і мотоциклів. Однак динаміка нарощення 

інвестицій є помірною. 

Оскільки більшість підприємств з інозем-

ними інвестиціями, в т.ч. з Румунії, працюють за 

давальницькими схемами, то відповідно основ-

ними видами товарів, що експортуються в цю 

країну, є одяг та додаткові речі до одягу, трико-

тажні; одяг та додаткові речі до одягу, текстиль-

ні; взуття. У експорті товарів в Румунію значна 

частка припадає і на деревину та вироби з дере-

вини. Хоча це досить дивно, оскільки сировин-

ний, і технологічний потенціал Румунії у цій 

сфері значно вищий як України. 

Основними проблемами подальшого кон-

тент-аналізу ТКС виключно з Румунією є обме-

женість обліку даних, їх відкритий доступ та не-

відповідність методології обліку показників в 

Україні та Румунії.  Аналізуючи статистичні 

джерела та публікації також слід відзначити, що 

проблема активізації співробітництва України та 

Румунії залишається нерозкритою чи то в силу 

занадто низького «стартового» рівня співпраці 

цих двох країн, чи відсутністю бачення у науко-

вців, економічних аналітиків, бізнесменів та уря-

довців обох країн шляхів до її активізації. 

Висновки і перспективи подальших до-

сліджень. Результати дослідження та експертні 

оцінки засвідчили про наявність низки організа-

ційних та інституціональних проблем ТКС бізне-

су між Україною та Румунією. Однак в стратегі-

чній перспективі найбільшою проблемою до ви-

рішення в сфері ТКС є використання унікальних 

рідкісних ресурсів чи то регіональних відносних 

переваг ресурсів, компетенцій талантів через 

призму інновацій, що формуватимуть конкурен-

тоспроможність акторів міжнародного бізнесу, 

достатніх для подолання бар’єрів входу на ринки 

країн ЄС.  

Основними напрямами розвитку українсь-

ко-румунської співпраці у середньостроковій 

перспективі повинні б стати:  

- Залучення експертів з транскордонного 

співробітництва регіональною та місцевою вла-

дою для організації науково-методичного супро-

водження реалізації транскордонних програм. 

Домагатися від керівництва адміністративно-

територіальних одиниць-членів єврорегіонів під-

тримки участі в транскордонній співпраці неуря-

дових організацій та бізнесу, забезпечивши їхнє 

належне представництво у всіх робочих органах 

єврорегіонів [1]. 

- Активізація притоку іноземних інвес-

тицій з Румунії в економіку України шляхом за-

стосування спеціальних податкових стимулів, чи 

відновлення пільг в СЕЗ та ТПР. Організація фо-

румів для обговорення перспектив створення 

інноваційних бізнес-систем за участю українсь-

ких та румунських економічних контрагентів. 
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Формування фінансових механізмів підтримки 

згаданих бізнес-систем без корупційної складо-

вої. Саме відсутність таких фінансових механіз-

мів за останні роки призвела до втрати низки 

потенційних інвесторів з Японії, США та розмі-

щення їх капіталів у сусідніх європейських дер-

жавах. 

Стабілізація економічної, політичної ситу-

ації в Україні та налагодження реальних вимірів 

співпраці міжнародного бізнесу, які забезпечува-

ли б не тільки використання ресурсного потенці-

алу обох країн, а сприяли розвитку інновацій, 

рівня менеджменту контрагентів та технологій. 
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