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Materiály pro veřejnost 

Základní údaje 

Ázerbájdžán se nachází mezi Ruskem a Iránem, přičemž sousedí 

také s Arménií, Gruzií a Tureckem. Dělí se na 9 regionů a jednu 

autonomní republiku. Prezidentem je již od roku 2003 (opětovně 

zvolen v roce 2013) Ilham Aliyev, který převzal úřad od otce, který 

ve funkci působil předchozích 10 let. Premiérem země byl Novruz 

Mamedov, který v roce 2019 na vlastní žádost odstoupil z funkce a 

jeho nástupcem se stal dosavadní vicekancléř Ali Asadov. 

Zahraniční obchod  

Jako mnoho dalších států, které těží z přístupu a prodeje 

nerostných surovin, i Ázerbájdžán velmi profituje ze svého 

nerostného bohatství. Ropa a zemní plyn jako hlavní 

vývozní artikly tvoří většinu (přes 90 %) celkového vývozu 

(a také významně přispívají k tvorbě HDP). Bilance 

zahraničního obchodu je i díky tomu dlouhodobě kladná.  

Vedle ropy a zemního plynu Ázerbájdžán dále vyváží kovy. 

Vývoz směřuje z třetiny do Itálie, následuje Turecko (8,5 %) 

a Česko s 5,4 %. Do Ázerbájdžánu se dováží stroje 

a zařízení, dopravní prostředky a kovy. Hlavním dovozcem 

je Ruská federace (17 %), Turecko (15 %) a Čína (9,7 %); 

Česko 1,2 %. 

Makroekonomický výhled 

Doby, kdy Ázerbájdžán patřil k ekonomicky nejrychleji 

rostoucím státům, byly sice poměrně nedávno (růst přes 

25 % HDP v letech 2005-2007), dnes však na to může jen 

vzpomínat.  

Ekonomika podpořená stabilní produkcí ropy a mírným 

zrychlením domácí poptávky dokázala v roce 2018 vzrůst 

o 1 % HDP. Zatímco produkce ropy byla stabilní, dařilo se 

mírně zvyšovat vývoz zemního plynu. Neenergetická 

ekonomika vzrostla sice jen mírně (o 1,8 %), nicméně to 

odráží větší dynamiku ve většině hospodářských odvětví. 

Výhled do dalších let je poměrně pozitivní a odhaduje růst 

přes 2 % HDP.  

V roce 2018 se podařilo vedle prudkého snížení inflace 

z dvouciferných čísel až na 2,3 %, dostat z červených čísel 

i veřejné rozpočty. Veřejný dluh je ve výši (18,8 % HDP 

v roce 2018), které by mezi členskými státy EU mohly 

konkurovat jen Estonsko a Bulharsko.  

Vybrané ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti se stabilně drží ve výši kolem 

5 %. V roce 2002 roční míra nezaměstnanosti naposledy 

zaznamenala dvoucifernou výši (10 %) a pak postupně 

klesala k hodnotám, které by měly vydržet 

i v následujících letech. 

Oficiální název Ázerbájdžánská republika 

Počet obyvatel  10 073,2 tisíc (k 1. 2. 2020) 

Rozloha 86 600 km2 

Měna Ázerbájdžánský manat (AZN) 

Úřední jazyk Ázerbájdžánština 

Základní ukazatele trhu práce 

Míra nezaměstnanosti (2019)  5,22 % 

Podíl HDP (PPS) na obyvatele k Ø ČR (2018) 48,3 % 

Průměrná měsíční mzda (leden 2020) 712,1 AZN 

(cca 385 EUR)  

Zdroj: The State Statistical Committee of the Republic of Azerbaijan, 
IMF 
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Vývoj ekonomického růstu a míry nezaměstnanosti

Zdroj: IMF
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Zdroj: IMF
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Tato publikace je považována za doplňkový zdroj informací poskytnutých našim klientům. Na informace uvedené v ní nelze pohlížet tak, jako by šlo 

o údaje nezvratné a nezměnitelné. Publikace je založena na nejlepších informačních zdrojích dostupných v době zveřejnění. Použité informační 

zdroje jsou všeobecně považované za spolehlivé, avšak Česká spořitelna, a.s. ani její pobočky či zaměstnanci neručí za správnost a úplnost 

informací. Autoři považují za slušnost, že při použití jakékoliv části tohoto dokumentu, bude uživatelem informací tento zdroj uveden. 

Základy obchodního práva 

Zahraniční subjekty mohou investovat do podnikání v Ázerbájdžánu několika způsoby – založit plně vlastněnou dceřinou 

společnost, koupit akcie stávající společnosti, založit společný podnik s tamními společnostmi, jednotlivci či uzavřít jiné 

formy investiční dohody. Založit je možné společnost s ručením omezeným, uzavřenou či otevřenou akciovou společnost 

nebo různá partnerství, pobočky a zastoupení. Zvláštní licencí k podnikání musejí disponovat společnosti působící 

v telekomunikacích, námořní a letecké dopravě, pojišťovnictví a dalších regulovaných odvětvích. Minimální kapitál pro 

uzavřenou akciovou společnost činí 2 000 AZN, pro otevřenou 4 000 AZN. 

Daně 

Daň z příjmu právnických osob je v Ázerbájdžánu stanovena ve výši 

20 %.  

Dan z příjmu jednotlivců má sazby ve výši 14 % a 25 % dle 

zaměstnání. U zaměstnanců v jiném než ropném a nevládním sektoru 

se do výše 8 000 AZN zdanitelného měsíčního příjmu uplatňuje nulová 

sazba, od 8 000 AZN 14% sazba. Zaměstnanci ropného, 

plynárenského a vládního sektoru do částky 2 500 AZN zdanitelného 

měsíčního příjmu mají 14% sazbu a nad 2 500 AZN se uplatňuje 25% sazba + 350 AZN.  

Daň z přidané hodnoty je stanovena ve výši 18 %, některé oblasti jako například export a dodávky zlata a jiných cenností 

Národní bance Ázerbájdžánu jsou osvobozeny od DPH.  

Energetika a sektory národního hospodářství  

Při výrobě elektrické energie se země spoléhá z 86 % na 

zemní plyn. Dalšími zdroji jsou vodní energie (7 %) a ropa 

(7 %). Na dovozu energetických komodit je země zcela 

nezávislá a je čistým vývozcem komodit.  

Investiční pobídky 

Informace o možnostech podpory podnikání a prioritních 

projektech jsou k dispozici na stránkách Azerbaijan 

Investment Company či  Invest Baku. Mezi prioritní oblasti, 

které jsou podporovány, patří například farmakologie, 

zemědělství, průmysl, logistika, potravinová výroba a 

recyklace. V zemi rovněž existují speciální ekonomické 

zóny, v rámci kterých mohou společnosti využít 

zvýhodnění pro daň z příjmu, nulovou daň z přidané 

hodnoty a další celní výjimky. 

Zdroj: Doing Business 2020, Economic Complexity Rankings 2017, Global Peace Index 2019, Corruption Perceptions Index 2018, The 

Global Competitiveness Report 2018, Eurostat – Energy Dependence 2017, Energy imports, net (% of energy use) 

Daně Sazba 

Korporátní daň 20 %  

Daň z příjmu jednotlivců  14 % / 25 %  

DPH (základní/snížená)   18 % 

Zdroj: VATlive, Deloitte, EY 

Index 
Pořadí států 

Charakteristika 
Ázerbájdžán ČR z počtu 

Doing Business 34. 41. 190 
Hodnotí podmínky pro podnikání 
(celkem 10  subindexů) 

Index ekonomické komplexity 84. 9. 125 Úroveň produkčních možností země 

Světový index míru 130. 10. 163 
Bezpečnost dané země – hodnoceno celkem 23 
indikátorů (např. kriminalita, přístup ke zbraním, 
politická nestabilita, sousedské vztahy apod.) 

Index vnímání korupce 152. 38. 180 Míra vnímaní korupce ve veřejném sektoru 

Globální index konkurenceschopnosti 4.0 69. 29. 140 Mapuje prosperitu a produktivitu zemí 

Energetická závislost (v %) -310,4 37,4 Ø EU 55,1 
Závislost země na dovozu energetických 
komodit 

Sektory národního hospodářství v roce 2018

Zdroj: World Bank, ILO
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