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Вимірювання для міжнародної торгівлі 

Ви коли-небудь замислювалися про те, яка кількість різноманітних товарів і послуг перебуває в 
обігу у міжнародній торгівлі в усьому світі? А чи уявляєте ви собі поточні обсяги транскордонних 
поставок енергії та енергоносіїв, наприклад, електроенергії та газу? Можливо ви самі не володієте 
конкретними цифрами і сприймаєте результати вимірювань як належне, повністю покладаючись на 
добру волю виробників, перевізників та офіційних органів у тому, що стосується забезпечення чесності 
та безпечності торгових і транспортних операцій. 

На щастя, на міжнародному рівні створені та функціонують системи, покликані гарантувати 
необхідні впевненість і довіру, коли мова йде про точність подібних вимірювань та їх здатність 
виступати у якості міцного фундаменту для міжнародної торгівлі. 

За даними Світової організації торгівлі, у 2018 році глобальний обіг товарів досягнув рекордної  
позначки у 19,67 трильйона  американських доларів. Якщо врахувати, що при розрахунку вартості 
значної кількості продукції, яка бере участь у цьому глобальному обігу, використовуються законодавчо 
встановлені одиниці вимірювань, то стає очевидним, наскільки велику та важливу роль відіграє 
метрологія у сфері торгівлі в усьому світі.  

Для захисту інтересів виробника та споживача на національному та міжнародному рівнях уряди 
держав приймають відповідні технічні регламенти та стандарти. За оцінками Організації економічного 
співробітництва та розвитку, під дію тих чи інших стандартів або регламентів підпадає близько 80% 
усього світового торгового обігу. Звідси витікає потреба у надійній системі вимірювань, яка б дозволяла 
успішно застосовувати стандарти та регламенти, не створюючи при цьому технічні бар’єри у торгівлі, які 
викликають підвищення цін, перешкоджають вільному переміщенню товарів або змушують знову і знову 
проводити одні й ті ж випробування. 

Впевненість у правильності оцінки відповідності встановленим технічним вимогам сприяє 
зниженню витрат, укріплює взаємну довіру між діловими колами та споживачами, а запорукою такої 
впевненості  є наявність потужної та ефективної всесвітньої метрологічної системи. 

Кожен з нас залежить від певних матеріальних благ, незалежно від того, розраховуємо ми їх 
отримати із найближчого  магазину чи з країни десь на іншому кінці світу. Висока точність вимірювань 
гарантує безпечність і надійність поставки потрібних нам товарів і надання бажаних послуг. 

Перебуваючи на постах керівників Міжнародної організації законодавчої метрології (OIML) та 
Міжнародного бюро мір і ваг (BIPM), ми прикладаємо активні зусилля для підвищення значущості 
метрології у глобальній торгівлі з метою забезпечення чесних, довірливих і безпечних умов як для 
виробників, так і для споживачів. 


