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Μέτρα στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών λόγω πανδημίας
κορωνοϊού στην Νέα Ζηλανδία
Η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας έχει λάβει σειρά μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης
της ασθένειας COVID-19, ορισμένα εκ των οποίων έχουν άμεσες ή έμμεσες επιπτώσεις στις
εμπορευματικές μεταφορές. Πιο συγκεκριμένα οι τρέχοντες κανονισμοί για την μετακίνηση
ατόμων και την διακίνηση εμπορευμάτων στην Νέα Ζηλανδία έχουν ως εξής:
Με βάση διαθέσιμα σε εμάς στοιχεία, έχει απαγορευθεί από τις 20 Μαρτίου η είσοδος στη Νέα
Ζηλανδία προσώπων τα οποία δεν Νεοζηλανδοί πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι. Οι εσωτερικές
μετακινήσεις (οδικές, σιδηροδρομικές και θαλάσσιες), συνέχισαν να επιτρέπονται μέχρι τις 27
Μαρτίου προκειμένου να επιστρέψουν οι πολίτες στον τόπο κατοικίας τους χωρίς να
συνωστίζονται στα μέσα μεταφοράς. Έκτοτε, επιτρέπεται η μετακίνηση εντός της χώρας μόνο
σε παρόχους αναγκαίων υπηρεσιών. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την Κυβέρνηση της Νέας
Ζηλανδίας, τόσο οι θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές, όσο και οι οδικές και σιδηροδρομικές
μεταφορές εντάσσονται στις αναγκαίες υπηρεσίες και, ως εκ τούτου, το πλήρωμα εμπορικών
πλοίων, οι οδηγοί φορτηγών και το προσωπικό των τρένων εξαιρούνται της απαγορεύσεως
εισόδου. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο ο οποίος
περιλαμβάνει και τον αναλυτικό κατάλογο των αναγκαίων υπηρεσιών:
https://covid19.govt.nz/government-actions/covid-19-alert-level/#essential-businesses
Επιπλέον η Κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διασφάλιση της
βιωσιμότητας των αεροπορικών εμπορευματικών μεταφορών κατά τη διάρκεια της
απαγόρευσης των επιβατικών μετακινήσεων. Έτσι, κατά το επόμενο εξάμηνο θα διατεθούν 600
εκατ. δολάρια Νέας Ζηλανδίας για την εξασφάλιση της απαραίτητης χωρητικότητας για
αεροπορικές μεταφορές σε βασικούς προορισμούς. Το μέτρο αποσκοπεί στην διασφάλιση της
ροής εισαγωγών σε κρίσιμα προϊόντα, όπως τα φαρμακευτικά, καθώς και στην διευκόλυνση
των νεοζηλανδικών εξαγωγών και τη στήριξη της νεοζηλανδικής παραγωγής σε τομείς
οικονομικής προτεραιότητας.
Τέλος, η νεοζηλανδική Κυβέρνηση έχει αναστείλει προσωρινά ορισμένους ελέγχους ενάντια
στην μονοπωλιακή συγκέντρωση στην ιδιοκτησία των εμπορικών καταστημάτων και των
εταιρειών παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Το μέτρο διευκρινίζεται ρητώς από την
Κυβέρνηση ότι αποσκοπεί στην ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων για
την αποτελεσματικότερη παροχή προϊόντων και υπηρεσιών προς τους καταναλωτές, ενώ θα
υπάρξει εκτεταμένος έλεγχος για να αποφευχθεί ενδεχόμενο εκμετάλλευσης των συνθηκών για
την αύξηση των τιμών των προϊόντων.
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