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Bisnode umožňuje přijímat správná a chytrá rozhodnutí. Data a informace snadno měníme na komplexní poznatky, které firmám 
po celé Evropě usnadňují fungování jak ve strategických, tak i každodenních otázkách. Na 17 evropských trzích máme 2 500 
zaměstnanců a prostřednictvím partnerství s Dun & Bradstreet poskytujeme globální řešení založená na informacích o více než 
240 milionech firem z celého světa. Více na www.bisnode.cz 
 

Přehled ratingových stup ňů D&B  

 
D&B Indikátor rizikovosti zemí  poskytuje mezinárodní komparativní hodnocení rizika při 

obchodování v jednotlivých zemích. Tento kompozitní index je výsledkem důkladné analýzy 

politického, komerčního, makroekonomického a externího rizika, a klade si za cíl predikovat 

riziko dané země zejména z pohledu návratnosti investic v horizontu dvou let. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politické riziko situace interní a externí bezpečnosti, politická kompetence a konzistence, rovněž tak jiné takové 

faktory, které stanovují, zda země podporuje otevřené podnikatelské prostředí 

Komerční riziko neporušitelnost kontraktu, soudní kompetence, regulační transparence, stupeň systémové korupce 

a další faktory, které určují, zda obchodní prostředí usnadňuje provádění komerčních transakcí 

Makroekonomické riziko  míra inflace, státní rovnováha, růst zásoby peněz a všechny takové makroekonomické faktory, 

které určují, zda je země schopna zajistit trvalý ekonomický růst a přiměřenou expanzii obchodních 

příležitostí 

Externí riziko  stávající účetní bilance, kapitálové toky, devizové rezervy, míra externího zadlužení a všechny 

faktory, které určují, zda země může generovat dostatečné množství deviz, aby splnila domácí i 

zahraniční investiční závazky 

 

 

D&B Indikátor rizikovosti zemí je rozdělen do sedmi pásem v rozsahu od DB1 po DB7. Každé pásmo je dále rozděleno na 

čtvrtiny (a-d) s postupným určením kdy „a“ představuje o trochu menší riziko než je označení „b“, atd. Jenom indikátor DB7 není 

rozdělen na čtvrtiny. Celkově má tedy D&B Rating zemí 25 stupňů hodnocení. 

  

DB1 – nejnižší riziko návratnosti investic   

DB2 – nízké riziko návratnosti investic 

DB3 – mírné riziko návratnosti investic 

DB4 – střední riziko návratnosti investic 

DB5 – vysoké riziko návratnosti investic 

DB6 – velmi vysoké riziko návratnosti investic 

DB7 – nejvyšší riziko návratnosti investic 

 


