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Bu raporda Türkiye’de yerleşik inşaat ve madencilik sektöründeki firmalar için ihracat potansiyeli 
açısından yüksek potansiyele sahip olan Avusturya’nın incelemesi yapılacaktır. Bu bağlamda ra-
porda öncelikle Avusturya’nın genel ekonomik durumu ve ülke görünüşü detaylarıyla açıklana-
cak, daha sonra Avusturya’daki inşaat ve madencilik sektörü ele alınacaktır.

Avusturya, Başkenti Viyana olan ve yaklaşık 8.8 milyon nüfusa sahiplik yapan Avrupa ülkesidir. Avrupa Birliği, Dünya 
Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi, NATO, IMF, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü gibi kuruluşlara 
üyelikleri bulunmaktadır.

83.856 km2’lik yüzölçümü ve 8,8 milyon nüfusu ile küçük bir Avrupa ülkesi olan Avusturya’nın denize doğrudan çıkışı 
bulunmamakta ve sınırlarının kuzeyinde Almanya ve Çek Cumhuriyeti, doğusunda Slovakya ve Macaristan, güneyinde 
Slovenya ve İtalya, batısında İsviçre ve Lihtenştayn yer almaktadır.

Ülkenin özetle verilen stratejik coğrafi konumu, ticari yönden de önemli bir güç kaynağı oluşturmakta, tarihi bağlar 
da dikkate alındığında, özellikle Doğu Avrupa ülkeleri için Avusturya en yakın Batılı ticari ortak konumuna sahip 
bulunmaktadır. Doğu Bloku’nun yıkılmasını takiben Avusturya’nın, doğusundaki komşu ülkelerle olan ticaret hacmi 
ve bu ülkelerdeki yatırımları çarpıcı bir biçimde artmıştır.

1. Avusturya’nın Ekonomik Görünümü
GSYİH (milyar Dolar) 386,1

2,7

8,8

0,4

56,4

2,1

4,9

4,4

2,8

Almanya, ABD Fransa, İtalya, İsviçre, Çekya, Çin

Eczacılık ve eczacılık ürünleri, motorlu yolcu taşıtları, ilaçlar, motorlar ve aksamı,
diğer adi metallerden eşya (kilit, zincir, yay, fermuar, dikiş, nakış aletleri vb.)
motorlu taşıtların aksam ve parçaları ile şase ve karoserleri.

Motorlu yolcu taşıtları (binek otomobiller vb.), eczacılık ve eczacılık ürünleri,
motorlu taşıtların aksam ve parçaları ile şase ve karoserleri, petrol yağları ve
bitümenli minarallerden elde edilen yağlar ve ilaçlar

Reel GSYİH Büyüme Oranı (%)

Nüfus milyon

Nüfus artış hızı (%)

Kişi Başına GSYİH (PPP, Dolar)

Enflasyon Oranı (%)

İşsizlik Oranı (%)

İhracat (milyar Dolar)-nominal

İthalat (milyar Dolar)-nominal

Başlıca ticaret ortakları

Başlıca ithalat kalemleri

Başlıca ihracat kalemleri

Tablo 1: Avusturya Ekonomik Görünümü (Kaynak: T.C. Dışişleri Bakanlığı)
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Avusturya İstatistik Ofisi verilerine göre ülke nüfusu 2020 yılı Mayıs ayı itibariyle 8,999,666 olmuştur. Avusturya 
nüfusunun yaklaşık %48’ni erkekler, %52’ni ise kadınlar oluşturmaktadır. Ülke nüfusunun 2030 yılında ise 9,19 milyon 
kişiye ve 2060 yılında ise 9,62 milyon kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Avusturya Marshall Planı’yla uygulamaya konulan, sanayi sektörlerine yönelik düşük faizli ve bol krediler yardımıyla, 
1950’ler ve 60’larda hızla sanayileşmiştir. 1955-1970 yılları arasında ekonomi yılda ortalama %5 büyümüştür. 1970’lerde 
ise ekonomik büyüme yıllık ortalama %3,6’ya düşmüştür. 1980’lerde ekonomik büyüme daha da yavaşlayarak yıllık 
ortalama %2,3 seviyelerine gerilemiştir. Avusturya’nın büyük milli sanayi sektörü, özellikle, ağır sanayi, giderek bir 
değerden çok bir yük oluşturmaya başlamış ve hükümeti kademeli bir özelleştirme sürecini teşvik etmek yönünde 
harekete geçirmiştir. 80’lerin sonuna doğru özelleştirmenin ve artan rekabetin ilk etkilerinin görülmeye başlaması ve 
daha da önemlisi, Almanya’nın birleşmesi ve Doğu Avrupa’nın ekonomik açılımından sağlanan yararlar sonucunda 
ekonomik performansta ilerlemeler olmuştur.

Avusturya’nın ekonomisi yüksek oranda çeşitlenmiş olmakla birlikte hizmetler sektörü katma değerin ve istihdamın 
üçte ikisini yaratmaktadır. Diğer gelişmiş ülkelerin aksine Avusturya’da sanayi sektörü toplam hasıladaki payını 
korumuş ve GSYİH’nın yaklaşık 1/3’ini oluşturmuştur. Tarım sektörü ise tüm ekonomik faaliyetlerden elde edilen 
hasılanın %2’sini oluşturmaktadır.

Avusturya, dünyada gelir dağılımı eşitsizliği en düşük olan ülkeler arasında yer almaktadır. 2018 yılında %4.9 olan işsizlik 
rakamları 2019 yılında 4.52 oranına gerilemiştir. Telekomünikasyon ve internet altyapısı açısından dünyanın en gelişmiş 
ülkelerinden biridir. Ülkede son teknolojiye sahip ürünlere talep yükselmektedir. Dünyada en çok grafit üreten ülke 
olup, manyezit ve volfram üretiminde dünyanın önemli üreticilerinin başında gelmektedir. Avrupa’daki kişi başına 
organik tarım üretimi açısından en büyük üreticiler arasındadır. Ciro büyüklüğü açısından en önemli sektörler: makina, 
otomotiv ve oto yedek parça, gıda ve içecek, metal ve metal işleme ile metal ürünleri sanayiidir. Ülkenin maden-
mineral varlığının azlığı dikkate alındığında, Avusturya’nın geleneksel ana kaynağının dünyadaki en iyi işçi-işveren 
ilişkilerinden birine (bunun sonucu olarak ılımlı ücret artış talepleri ve sayıca çok az grev olayları gözlenmektedir) ve 
yüksek yaşam kalitesine sahip, eğitimli-yetenekli iş gücü olduğu görülmektedir. Ülkenin Avrupa’nın merkezindeki 
konumu, dağlar ve göller gibi turistik varlıkları da iş çevrelerini ülkeye çekmekte ve GSYİH artışını desteklemektedir. 
Küçük bir ulusal pazara sahip olduklarından, Avusturyalı firmaların büyüme imkânı dış pazarlara bağlıdır. Son on yılda 
Avusturya ekonomisinin ne derecede dış alana açıldığı, mal ve hizmet ihracatının GSYİH’ye oranındaki artışa bakılarak 
tespit edilebilir. Büyük oranda AB’ye katılmanın ve Doğu’daki eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ülkelerin dış 
ticarete katılmasının sonucu olarak mal ve hizmet ihracatının GSYİH’deki payı yükselmiştir.

Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yasal altyapısı tamamlanmış olup, Ekonomik ve Teknik 
İşbirliği Protokolü 1954 yılında, Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması 1988 yılında, Karma Ekonomik 
Komisyon Kurulmasına İlişkin Mutabakat Zaptı 1996 yılında imzalanmıştır. Türkiye ve Avusturya’nın ekonomik ve ticari 
alanlarda uzun bir geçmişe dayanan ilişkileri, bugün iki ülke arasındaki ticaret hacmini 2,6 milyar dolara taşımıştır. 
2009 yılında küresel ekonomik kriz sürecinde ortaya çıkan ticaret hacmindeki gerilemeye mukabil, gerileme oranının 
hem dünya ticaretindeki gerileme, hem de iki ülkenin genel dış ticaret hacimlerindeki düşüş oranının altında kalmış 
olması, iki ülke arasındaki ticaret ilişkilerinin sağlam temellere dayandığını ve krizin olumsuz etkilerinin geçici olacağı 
sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Üzerinde birleşilen konu, potansiyelin mevcut dış ticaret hacminin daha yüksek 
rakamlara taşınmasını mümkün kılacak düzeyde olduğudur.
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Türkiye ile Avusturya arasındaki ticari ilişkilerde, bazı firmaların uzun yıllara dayanan gelenekselleşmiş beraberlikleri 
mevcut olmakla beraber, ilişkilerin tahminen yarıdan fazlasında ise, konjonktürel gelişmelerin getirdiği belli bir 
dönemi kapsayan bir ticari ilişki türü yaygındır. Bu kısa soluklu ticari beraberliklerin sürekli olabilmesini temin edecek 
Türk ürünlerini tanıtıcı faaliyetler ve fuarların düzenlenmesi, iki ülke iş adamlarını bir araya getirmek ve yakınlaştırmak 
amacıyla ticaret odaları arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi ve ortak yatırımlarda bulunulması, ticaret hacmindeki 
gelişmeye ek bir ivme kazandıracaktır. Özellikle artan işsizlik ve ekonomik daralma ile birlikte küresel ekonomik ve mali 
krizin etkilerinin halen hissedildiği ve ekonomik iyileşmenin, en azından arzulanan pozitif büyüme oranlarının elde 
edilmesinin belirli bir süreyi alması beklenen Avusturya’ya ihracatımızın artırılabilmesi için yeni tedbirlerin alınması ve 
projelerin geliştirilmesi önem taşımaktadır. Bunun başında Türkiye ve Türk ürünlerinin potansiyelinin tanıtımı büyük 
önem taşımaktadır. İki ülke ilişkilerinin geçmişinin oldukça gerilere gitmesine rağmen, Türk sanayisi ve Türkiye’nin 
dünya piyasalarında rekabet edebilir potansiyel ihraç ürünleri hakkında Avusturyalı tüketicilerin ve dış ticaret ile 
uğraşan bir kısım firmaların yeterli bilgiye sahip olmadıkları gözlenmektedir. Yukarıda da ifade edildiği üzere, bu 
konudaki eksikliğin giderilmesi için iki ülke iş adamları arasındaki temasların artmasının büyük önemi bulunmaktadır.

Son olarak, Avusturya pazarında tekstil ve hazır-giyim, meyve-sebze gibi geleneksel ürünlerimizin yanı sıra evlerde 
kullanılan makina, cihaz ve aletler, mobilya, otomotiv yedek parça ve aksamları, ev tekstili, demir-çelik ürünleri, mermer, 
mücevher ve inşaat malzemeleri ilgi çekici ürünlerin başında gelmektedir.

2. Avusturya için Önemli Risk Göstergeleri ve Bulgular
Bu çalışmada, ülkelerin belli kriterlerle detaylı değerlendirilmeleri ve notlandırılması bulunmaktadır. Bu notlandırmada 
kullanılan metodoloji “The Doing Business Project” ve Dünya Bankası veri işleme sistemine ve kaynaklarına 
dayanmaktadır. Avusturya aşağıda belirtilen kriterler ışığında incelenmiştir:

Avusturya için risk derecelendirmeleri
1-  Yeni bir İş Kurma
2- Dünya İş Yapma Kolaylığı (190 ülke arasından sıralama) ve 0-100 arası puanlama 
3- Kredi Alma
4- Vergi Kolaylığı (190 ülke arasından)
5- Küresel Ticaret

Avusturya için genel risk dereceleri değerlendirmeleri aşağıdaki şekilde gösterilmiştir. Ülke risk değerlendirmeleri, 
işletmeler için stratejik ve teknik açıdan doğru kararı vermek ve küresel ticaretteki riskleri anlamak için bilimsel verilere 
dayanan ölçümlerdir.

AVUSTURYA İşletme İçin Düşük Risk L

Ekonomik Risk İş Çevresi Riski Politik Risk Ticari Risk Finansman Riski

Şekil 1: Avusturya Ülke Risk Değerlendirmeleri
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Avusturya özelinde Dünya Bankası’nın gerçekleştirmiş olduğu “The Doing Business Project” adlı projesinden elde 
edinilen bilgiler aşağıdaki tabloda incelenmiştir.

Bu tabloda yer alan bilgiler Avusturya’nın mali ve hukuki zorluk/kolaylıklarını göstermektedir. Avusturya’nın mali ve hukuki zorluklarına 
ek olarak güçlü ve zayıf yönlerinden de bahsedilmesi gerekmektedir.

Euler Hermes raporuna göre Avusturya’nın güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmemiz gerekirse;

Aşağıdaki iki tabloda ise Avusturya’nın en çok ithalat ve ihracat gerçekleştirdiği beş ülke ve bu tablolarla ilgili kısa yorumlar yer 
almaktadır.

AVUSTURYA Sıralama (0-190) Puan (0-100)

150

26

85

40

1

83,21

78,57

55

83,45

100

Yeni bir İş Kurma

Dünya İş Yapma Kolaylığı Sırası

Kredi Alma

Vergi Kolaylığı Sırası

Küresel Ticaret

Tablo 2: Avusturya’nın The Doing Business Project Kriterlerine Göre Notlandırma ve Puanlaması

Güçlü Yönleri Zayıf Yönleri

Rekabetçi yüksek gelirli ekonomi

İyi bütçe pozisyonu

Düşük dış dengesizlikler

Bankacılık sektörü zayıflıkları

Yüksek ihracat bağımlılığı

Artan kamu borcu düzeyi

Olumsuz demografi

İthalatçılar İhracat Değeri
2014

İhracat Değeri
2015

İhracat Değeri
2016

İhracat Değeri
2017

İhracat Değeri
2018

51,107,934Almanya

İtalya

İsviçre

Slovakya

ABD 9,683,670

10,873,359

9,705,368

7,189,461

44,228,592

9,406,125

9,057,642

8,558,640

6,432,777

44,746,783

9,254,920

9,166,834

8,545,589

6,693,063

48,806,137

10,252,374

10,197,934

8,521,290

8,023,321

54,330,710

11,731,629

11,625,691

8,958,786

8,691,454

Tablo 3: Avusturya’nın En Fazla İhracat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x 1000 $)
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Yukarıdaki tabloda Avusturya’nın ihracat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Avusturya’nın ihracat gerçekleştirdiği 
ülkeler arasında sınır komşusu Almanya ilk sırada yer almaktadır. Avusturya’nın Almanya’ya ihracatında 2014-2018 
yılları arasında ufak düşüşler yaşanmış olsa da rakamlar 2018 yılında 2014 yılı verilerinin üstüne çıkmıştır. İkinci sırada 
yer alan Amerika Birleşik Devletleri’ne gerçekleştirilen ihracatta ise istikrarlı bir grafik karşımıza çıkmaktadır. Tabloda 
yer alan diğer 3 ülkede de 5 yıllık periyodda büyük düşüşler yaşanmamıştır. 

Yukarıdaki tabloda Avusturya’nın ithalat ortağı olduğu ilk 5 ülke yer almaktadır. Avusturya’nın en çok ithalat 
gerçekleştirdiği ülke Almanya’dır. Almanya’da gerçekleştirilen ithalat verilerinde 5 yıllık periyodda dikkat çekici düşüşler 
yaşanmamıştır. Listedeki diğer dört ülkede de aynı şekilde küçük azalmalar haricinde istikrarlı bir şekilde seyretmiştir. 
Listede yer alan beş ülkenin ortak özelliği 2017-2018 yılları arasında artan ithalat verilerine sahip olmalarıdır.

İhracatçılar İthalat Değeri
2014

İthalat Değeri
2015

İthalat Değeri
2016

İthalat Değeri
2017

İthalat Değeri
2018

74,055,799Almanya

İsviçre

Çek
Cumhuriyeti

Hollanda

İtalya 11,446,534

10,224,386

7,705,220

7,131,307

63,875,155

9,602,466

9,272,698

6,564,747

6,104,653

66,291,165

9,241,168

8,827,897

6,899,459

6,291,631

72,737,616

10,064,995

9,670,804

7,736,289

7,260,790

78,657,730

11,598,327

9,082,217

8,614,038

8,542,146

Tablo 4: Avusturya’nın En Fazla İthalat Gerçekleştirdiği 5 Ülke (YILLIK x 1000 $)

3. Avusturya İnşaat ve Madencilik Sektörü

Şekil 2:  Dünya İnşaat Sektöründe Büyüme Oranları

2015
2016

Dünya

Çin

ABD

Avrupa

0 1,00

1,57
1,67
1,67

1,99

2,47
2,26

1,57
2,55

2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

3,56
3,46

3,04
3,14

6,12
6,52

6,64
6,81

2017 tahmini
2018 tahmini
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2017’de küresel ekonomik aktivitedeki toparlanma hızlanarak devam etmiştir. ABD’nin yanı sıra Euro Alanı ve Japonya’da 
da ekonomik faaliyetin güçlenmesi gelişmiş ülke ekonomilerindeki büyümeyi olumlu etkilemiştir. Enerji fiyatlarındaki 
yükselişin gelirler üzerindeki olumlu etkisi ile Çin başta olmak üzere Asya ekonomilerindeki güçlü performans ise 
gelişmekte olan ülkelerdeki toparlanmanın sürmesini sağlamıştır. 

Öte yandan, gelişmiş ülkelerde henüz zayıf seyreden ücret artışları ve kırılgan talep koşulları ile gelişmekte olan 
ülkelerde özel sektörün borçluluk oranındaki artış, yüksek enflasyon ve siyasi riskler gibi çeşitli faktörler küresel büyüme 
üzerinde risk oluşturmaya devam etmektedir. İnşaat sektörünün küresel ekonomiden aldığı pay %10-12 seviyesindedir. 
2025 yılına gelindiğinde inşaat sektörünün ekonomideki payının gelişmekte olan ülkelerde %16-17, gelişmiş ülkelerde 
ise %10 düzeyinde olması beklenmektedir. 2017’de, küresel inşaat sektörü üretiminin yıllık bazda %3,5 arttığı tahmin 
edilmektedir. Son 10 yıllık dönemde sektördeki büyüme gelişmiş ülkelerde yavaşlarken, gelişmekte olan ülkelerde 
altyapı ve konut yatırımlarındaki artış paralelinde hızlanmıştır.

Grafik 1: Dünya Endüstri(inşaat Dâhil) Büyüme Oranı ile Avusturya Verilerinin Karşılaştırılması(Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2019)
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Avusturya’daki inşaat sektörüne değinmek gerekirse, Avusturya genelinde inşaat sektörü yaklaşık 247.000 çalışanı 
istihdam etmektedir. Yılda yaklaşık 41 milyar Euro’luk bir hacmi bulunmaktadır. Bu sektör, Avusturya Gayri Safi Yurtiçi 
Hasılasına %6 katkı sağlamaktadır. Diğer birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi, Avusturya’daki inşaat sektörü de 
2008’deki mali krizden sonra düşük seviyeli girişlerden dolayı sıkıntı çekmiştir. 2016’da muhtemelen Koronavirüs’ten 
sonra dahi devam edecek bir iyileşme dönemi başlamıştır.

Avusturya inşaat sektöründe işgücü piyasası durumu krizin ardından piyasanın durgunluğa neden olmuştur. Ancak 
hızlı bir iyileşme gerçekleşmesi beklenmektedir. Bu sebeple, inşaat faaliyetlerinin artmaya devam etmesi ve bu 
sayede demirciler, şantiye çalışanları, çatıcılar, tesisatçılar ve montaj teknisyenleri için talebin artması beklenmektedir. 
Avusturya Tarım Bakanlığı’na göre, Ormancılık, Çevre ve Su Yönetimi, enerji verimli yatırımlar ısıtma sistemlerinin 
yenilenmesi ve dönüştürülmesi potansiyel bulunmaktadır. 2020’nin sonuna kadar kadar 35.000 ek iş imkânı sağlaması 
beklenmektedir. Bu mesleklerde giriş seviyesinde bulunan kişilerin beklentileri yüksektir.

Avrupa genelinde yaşanan ekonomik kriz, konut inşaatı sektöründen ve şirketler için yapılmış olan inşaatlardan 
kaynaklanmaktadır. Avusturya nüfusu 10 yıldır sürekli artmaktadır. Bu nedenle, konut talebinin yüksek kalması 
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muhtemeldir. Konut inşaatı talebini artıran gelişmeler arasında son yıllarda yüksek düzeyde göçmenlik, ülke hükümeti, 
konut ve yatırımlar için bir banka oluşturulması ve bu konut yapımı için 5 milyar Euro ayrılması bulunmaktadır.

Avrupa genelinde yaşanan ekonomik kriz sonrasında inşaat sektörü diğer sektörlere göre daha yavaş toparlanmaktadır. 
Gelecekte, Avusturya hükümetinin cadde ve demiryolu inşaatlarında daha fazla harcama yapmayı planladığından, 
inşaat yatırımlarında bir artış olacağı tahmin edilmektedir. Avusturya’nın merkezi coğrafi konumu ve artan trafik 
hacmi nedeniyle, daha yüksek altyapı yatırımlarına yönelik eğilim devam edecektir. İsviçre’den sonra Avusturya, 
Avrupa çapında demiryolu altyapısına en çok yatırım yapan ülkedir. Planlanan demiryolunun inşaat projeleri ÖBB 
ve Asfinag tarafından yürütülmektedir. Bu nedenle, önümüzdeki yıllarda Avusturya’da birçok inşaat projesi olacağı 
tahmin edilmektedir.

Her ticari sektörde olduğu üzere madencilik sektörü de küresel büyümeden ve gelişmeden etkilenen ve faydalanan 
bir sektördür. IMF’nin verilerine göre, dünya endüstriyel büyüme oranı Grafik 1’de görüleceği üzere %3.6 oranındadır. 
Gelişmekte olan pazarlarda/ülkelerde altyapısal yatırımların sağlamış olduğu büyümeyi destekleyici olarak madencilik 
ürünlerine olan talep büyük bir önem göstermektedir.

Avusturya madencilik sektöründe önemli bir geçmişe sahip olup, aktif bir madencilik sektörüne sahiptir. Yatırım ve 
kalkınma için güçlü bir ortam sağlayan yerel madencilik faaliyetine ek olarak, Avusturya devletinin bölgeye önemli 
desteği söz konusudur. Madencilik sektöründe uzmanlaşmış Montanuniversitat Leoben Üniversitesi 1840 yılında 
kurulmuştur ve şu anda yaklaşık 3.000 öğrenciye eğitim vermektedir.

Avusturya’da bulunan madenler, dünya bazında çeşitli ürünlere daha fazla işlenen yüksek kaliteli hammaddeler içerir. 
Örneğin; Avusturya’da çıkarılan demir madeni, Türkiye’deki Boğaziçi Köprüsü’nden Sidney Liman Köprüsü’ne kadar 
korozyon önleyici boyalarda kullanılmaktadır.

Avusturya’da madencilik nispeten küçük bir sektör olmasına rağmen, bireysel hammaddeler için üretim hacimleri 
küresel bir karşılaştırmada dikkate değerdir. Avusturya, manyezit üretiminde dünya çapında beşinci, tungsten cevheri 
için yedinci ve talk için on birinci sırada yer almaktadır.

Yer üstünde 1.200’den fazla taş ocağında (açık ocak madenciliği, taş ocakları, “çakıl ocakları”) ve toprak altında 40 
madenden hammadde çıkarmaktadır. Son derece uzmanlaşmış Avusturya şirketleri arasında küresel pazar ve 
teknoloji liderleri bulunmaktadır. 

Endüstri, müşteriye özel şartnamelere göre ve kısmen de cevher (demir cevheri, tungsten, mikro demir cevheri) 
ve endüstri mineralleri (manyezit, tuz, talk ve lökofilit, grafit, kaolin vb.) gibi mineral hammaddelerini özütlemekte 
ve işlemektedir. Ayrıca ürün yaşam döngüsünün sonunda ise müşteriye özel hizmetler sunmaktadır. Bu ürünler 
kendilerine has özellikleri nedeniyle dünya çapında talep görmektedir.

Avusturyalı hammadde şirketleri, doğal kaynakların ele alınmasındaki trendi belirlemektedir. Sanayi şirketleri, 
sertifikalar ve grup içi ve şirket içi rehberler için yasal gereklilikler madencilikte hammaddelerin işlenmesinde 
sürdürülebilirlik sağlamaktadır.

Çevre korunması politikası bağlamında, amaç hammaddelerin çıkarılması sırasında mümkün olduğunca tortunun 
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Dünya Bankası’ndan alınan veriler doğrultusunda Avusturya’nın ithal ettiği veyahut ihracatında bulunduğu maden 
cevheri ve metal ürünlerinin yüzdesel verileri Grafik 2’de yer almaktadır. Grafiğin sol tarafındaki ekseni dünyada 
gerçekleşen ithalat ve ihracat verilerini gösterirken, sağ tarafındaki eksen ise Avusturya’da gerçekleşen ithalat ve 
ihracat verilerini göstermektedir. Her ne kadar Avusturya madencilik sektöründe önde gelen ülkelerden birisi olsa 
da doğal kaynakların kısıtlı ve sınırlı olması Avusturya’nın maden cevheri ve metal ithalatına yönelmesine sebep 
olmuştur. 2000 yılından günümüze kadar olan süreçte Avusturya’nın madencilik ürünlerinde büyük miktarda ithalat 
gerçekleştirdiğini görmek mümkündür.

Grafik 2: Dünya ve Avusturya Maden Cevheri/ Metal Ürünlerinin İthalat ve İhracat Oranlarının Karşılaştırılması(Kaynak: Dünya Bankası, Temmuz 2019)
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tamamen çıkarılmasıdır. Açık döküm madenlerinin yeniden işlenmesi veya yeniden imha edilmesi çevrenin 
korunmasına katkıda bulunur. Birincil hammaddeleri korumak için geri dönüşüm kullanılır. Enerji ve üretim araçları 
gibi diğer kaynakların kullanımında da dikkate alınmaktadır. Ve bir başka önemli konu ise; Mineral hammaddeler, aynı 
zamanda, onlardan yaratılan ürünler için enerji verimliliği ve çevre dostu olmanın temelidir.


