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Venäjä kielsi 6.8. tiettyjen elintarvikkeiden kuten useiden liha-, kala- ja mai-

totuotteiden sekä vihannesten ja hedelmien tuonnin EU-maista, Norjasta, 

Yhdysvalloista, Kanadasta ja Australiasta. Tuontikiellon seurauksena Venä-

jän tuonti näissä tuoteryhmissä on supistunut selvästi ensimmäisten käytet-

tävissä olevien tietojen pohjalta (taulukko 1). Elokuussa Venäjän tuonnin 

arvo suurimmissa kiellon alaisissa tuoteryhmissä supistui 15 prosenttia ja 

syyskuussa 30 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Myös määrällä mi-

tattuna tuonnin supistuminen oli samaa kokoluokkaa useimmissa tuoteryh-

missä. 

 

Tuontikiellon asettamisen yhteydessä Venäjän hallinto ilmoitti, että kielletyt 

tuotteet korvataan tuonnilla muista maista ja kotimaisella tuotannolla, jotta 

elintarvikkeiden hinnat eivät nousisi. Ainakin lyhyellä aikavälillä kielletyn 

tuonnin korvaaminen on kuitenkin vaikeaa, sillä kiellon kohteeksi joutu-

neista maista tuotujen elintarvikkeiden osuus on ollut keskimäärin 5–30 

prosenttia kyseisten tuotteiden kulutuksesta Venäjällä. Yksittäisissä tuot-

teissa osuus on ollut jopa tätä suurempi. 



 

Syyskuun tuontilukujen pohjalta näyttää, että erityisesti maitotuotteiden 

tuonnin korvaaminen muista maista on ollut hankalaa (kuvio 1). Maitotuot-

teiden tuonti kaikilta keskeisiltä tuontialueilta on supistunut, ja niiden koko-

naistuonti on pudonnut alle puoleen vuotta aiempaan verrattuna. Muissa 

tuoteryhmissä tuonti kiellon ulkopuolisista maista on kasvanut, mutta vä-

hemmän kuin tuonti kiellon kohteeksi joutuneista maista on supistunut, jo-

ten kokonaistuonti on supistunut kaikissa tuoteryhmissä. Kahden kuukau-

den pohjalta ei tietenkään voi tehdä kovin pitkälle meneviä johtopäätöksiä, 

mutta tilastotiedot kuitenkin valaisevat Venäjän tuontikiellon vaikutuksia.  

Lähteet: BOFIT, Venäjän tulli. 

Venäjän kotimainen elintarviketuotanto on kasvanut viime kuukausina, 

mutta ilmeisesti sekään ei ainakaan toistaiseksi ole riittänyt korvaamaan 

kiellettyä tuontia, sillä elintarvikkeiden hinnat nousivat nopeasti elo- ja syys-

kuussa (kuvio 2). Lisäksi elintarvikkeiden hintojen nousu kiihtyi selvästi elo-

syyskuussa toisin kuin aiempina vuosina. Yleensä elintarvikkeiden inflaatio 

hidastuu syyskuukausina satokauden huipun lisätessä kotimaista tarjontaa. 

Inflaatiopaineet voivatkin edelleen lisääntyä tulevina kuukausina, kun koti-

mainen satokausi on ohi ja kauppojen varastot alkavat vähitellen huveta. 

Elintarvikkeiden hintakehityksellä on huomattava vaikutus myös Venäjän 

koko kuluttajahintaindeksiin, koska niiden paino indeksissä on yli kolman-

nes. Venäjän keskuspankki arvioi elintarvikkeiden tuontikieltojen vaikutuk-

sen kuluttajahintojen vuotuiseen nousuun olleen lokakuussa 2 prosenttiyk-

sikköä, kun koko kuluttajahintainflaatio oli hieman yli 8 prosenttia.  



 

Lähde: Macrobond. 

 

1 Tuonti sisältää vain ne tuoteryhmät, joille on asetettu kieltoja. Tuoteryhmät on määritelty 

TN-VED 4-numerotasolla, joten kaikki luvut eivät välttämättä kuvaa täysin tarkasti kiellon 

kohteeksi määriteltyjä tuoteryhmiä (Liha: 0201-0203, 0207; Kala: 0301-0308; Maitotuotteet: 

0401-0406; Vihannekset: 0701-0714; Hedelmät: 0801-0811, 0813). Kuukausitason luvut 

saattavat täsmentyä myöhemmin.    

2 Venäjän tullin kirjaama tuonnin lähdemaa, mahdollista jälleenvientiä ei ole erikseen huomi-

oitu.  
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