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1. Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled
Guyana je jednou z nejchudších zemí Amerik. Oficiální aktuální statistická data nejsou mnohdy dostupná a o jejich
věrohodnosti lze v některých případech pochybovat.

Nachází se na severním pobřeží Jižní Ameriky, sousedními zeměmi jsou Venezuela, Surinam a Brazílie. Pod názvem Britská
Guyana byla země do roku 1966 zámořskou kolonií Velké Británie. V roce 1970 se stala republikou, dodnes však zůstala
součástí Commonwealthu. Guyana je jedinou zemí Jižní Ameriky, ve které je úředním jazykem angličtina, většina obyvatel
v běžné denní komunikaci ovšem používá guyanskou kreolštinu.

Podle 2019 Economic Freedom Index je Guyana na 113. místě na světě pokud jde o svobodu obchodu na 23. místě
v regionu.

Podkapitoly:
1.1. Oficiální název státu, složení vlády
1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,

náboženských skupin)
1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace,

míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.
1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let
1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP,

zahraniční zadluženost, dluhová služba
1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)
1.7. Daňový systém

1.1 Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:
• Kooperativní republika Guyana
• Co-Operative Republic of Guyana
Složení vlády:

Vládní koalice APNU/AFC (A Partnership for National Unity / Alliance for Change) v čele s prezidentem a brigádním
generálem ve výslužbě Davidem Grangerem se ujala vlády po volbách v roce 2015. Vláda se v uplynulých letech snažila
dokázat, že s ní po více než čtvrtstoletí přišla změna, a prosazovat nejdůležitější strukturální reformy, obnovit důvěru
zahraničních investorů, zavést daňové reformy, vybudovat adekvátní sociální systém, vytvořit nová pracovní místa, zamezit
rostoucí nezaměstnanosti, vybudovat dopravní infrastrukturu mimo hlavní město a nastavit pevné mechanismy k ochraně
životního prostředí, ohroženého zejména těžebním průmyslem.

David Arthur Granger – prezident republiky, po všeobecných volbách dne 11. 5. 2015, dne 16. 5. 2015 složil přísahu a dne
26. 5. 2015 byl oficiálně slavnostně uveden do funkce.

Složení vlády ke dni 15. května 2019:

• Moses Veerasammy Nagamootoo - předseda vlády a první viceprezident
• Carl Barington Greenidge - 2. viceprezident a ministr zahraničních věcí
• Khemraj Ramjattan - 3. viceprezident a ministr veřejné bezpečnosti
• Sydney Allicock - 4. viceprezident a ministr pro záležitosti původních obyvatel
• Joseph Harmon - státní tajemník
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• Winston Jordan - ministr financí
• Rupert Roopnaraine - ministr veřejných služeb
• Nicolette Henry - ministryně školství
• Noel Holder - ministr zemědělství
• David Patterson - ministr veřejné infrastruktury
• Volda Lawrence - ministryně zdravotnictví
• Amna Ally - ministryně sociální ochrany
• Ronald Azam Bulkan - ministr pro záležitosti komunit
• Catherine Hughes - ministryně telekomunikací
• Dominic Gaskin - ministr obchodu a cestovního ruchu
• Basil Williams - generální prokurátor a ministr spravedlnosti
• Raphael Trotman - ministr přírodních zdrojů
• George Norton - ministr sociální koheze
• Winston Felix - ministr pro občanské záležitosti

1.2 Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti,
náboženských skupin)

Demografické údaje:

Počet obyvatel: 0,8 milionu (2018)

Roční přírůstek: 0,62 % (2018)

Městské osídlení: 30 % (2018)

Drtivá většina guyanské populace žije v úrodném údolí kolem atlantského pobřeží a v úzkém pásu podél východní hranice
země, zatímco celá západní část pokrytá pralesem (přes 2/3 celkové rozlohy země) zůstává prakticky neobydlená.

Národnostní složení:

40 % indického původu

30 % afrického původu

20 % míšenci

10 % domorodé obyvatelstvo (indiáni)

0,5 % Evropané

0,2 % Číňané

Náboženské složení:

25 % hinduisté
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23 % protestanti (letniční hnutí)

21 % ostatní křesťané

7 % římští-katolíci

7 % muslimové

5,5 % adventisté sedmého dne

1.3 Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra
inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

2014 2015 2016 2017 2018

nominální HDP
(mld. USD)

2,99 3,1 3,437 3,6 3,9

HDP/obyv. (USD) 3820 3757 4458 4784 3871

meziroční růst
HDP

3,8 3,2 4,0 4,1 1,3

inflace 1,0 -0,3 0,2 2,1 1,3

nezaměstnanost 22 20 11,3 11,5 12,4

Zdroj: IMF World Economic Outlook, Bureau of Statistics, MMF.

Nejsou k dispozici věrohodné statistiky o zaměstnanosti, nicméně zahraniční ekonomičtí analytici se shodují v názoru, že
nezaměstnanost s podzaměstnaností dosahuje cca 37 %. Údaje uváděné v předchozí tabulce jsou údaji z oficiálních
pramenů.
Guyana je statisticky jednou z nejchudších zemí Ameriky.

Základem ekonomiky je těžba nerostného bohatství a zemědělství a export jejich produktů. Zejména těžba zlata, bauxitu,
ropy a plynu přilákala v minulých letech značný objem přímých zahraničních investic, nejvíce z USA, Kanady, Austrálie +
dále též z Číny, kde ovšem jde z nemalé části o šedou a černou ekonomiku. Nicméně zahraniční investice do sektoru
těžby jsou hlavním příslibem růstu HDP. V zemědělství jsou hlavními produkty a exportními artikly rýže, tropická dřeva,
třtinový cukr a rum, ryby a krevety. Velmi cenný je původní prales, z 90% nedotčený a pokrývající 80% území země, a to
z hlediska ekologického (mj. zásoby pitné vody) i cestovního ruchu. Příjmy z exportu v posledních letech dramaticky
poklesly v důsledku pádu světových cen surovin. Země má zcela minimální zpracovatelský průmysl.

Důsledky propadu cen zejména kovů a ropy způsobily zastavení některých projektů zahraničních investorů. Pokles příjmů
z exportu zhoršuje pozici vlády v plnění programu vnitřní sociální politiky i splácení zahraničních dluhů. Paradoxně, pokud
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vláda bude důsledně pokračovat v opatřeních proti praní peněz a pašování drog, v krátkodobém výhledu to může spíše
způsobit přechodné zhoršování ekonomických ukazatelů země a přechodné obtíže na lokální úrovni, než začne pozitivně
působit nastartování reforem. Vláda bude také usilovat o návrat finančních zdrojů, které byly načerno vyvezeny ze země,
což však bude asi dosti svízelný úkol.

1.4 Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

příjmy 145 725 161 710 174 803 194 700 201 859

výdaje 132 233 146 377 172 196 240 300 237 184

saldo 13 493 15 333 2 607 - 33 400 - 34 325

Zdroj: Bureau of Statistics, End of Year Outcome 2017 - Ministry of Finance Guyana
údaje jsou v mil. GYD

1.5 Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči
HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

2014 2015 2016 2017 2018

běžný účet -385,2 -181,5 12,4 -291,7 -449,1

kapitálový účet 210,1 71,4 -13,2 228 NA

finanční účet -57,8 22,4 -4,4 -4,3 NA

devizové rezervy 711,9 635,2 596,7 515,8 531,9

zahraniční
zadluženost

1216 1143 1167 1240 2 300

Zdroj: Bank of Guyana, Economic Intelligence Unit

1.6 Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální bankou v zemi je Bank of Guyana, která určuje monetární politiku a má regulační a kontrolní pravomoc v rámci
bankovního systému.

Licencovanými bankami jsou:
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• Bank of BARODA (Guyana) Inc.
• Citizens Bank Guyana Inc.
• Demerara Bank Ltd.
• Guyana Bank for Trade and Industry Ltd.,
• Bank of New Scotia
• Republic Bank (Guyana) Ltd.,

Regionální centrální bankou je Eastern Carribbean Central Bank (ECCB), která má sídlo v Georgetownu a provádí emisní
politiku, bankovní dohled na centrální banky a jednotnou měnovou politiku pro členské země CARICOMu.

Licencovanými pojišťovnami jsou:
• ASSURIA GENERAL & LIFE (GY) INC.
• CARICOM GENERAL INSURANCE COMPANY INC.
• DEMERARA MUTUAL LIFE ASSURANCE SOCIETY & FIRE AND GENERAL INSURANCE LTD.
• DIAMOND FIRE & GENERAL INSURANCE INC.
• FRANDEC & COMPANY INC
• GCIS INCORPORTED
• HAND IN HAND MUTUAL FIRE & LIFE INSURANCE COMPANIES LTD.
• NORTH AMERICAN LIFE, FIRE & GENERAL INSURANCE COMPANIES LTD.
• GUYANA AND TRINIDAD MUTUAL FIRE & LIFE INSURANCE COMPANIES LTD.
• MASSY UNITED INSURANCE LIMITED
• THE NEW INDIA ASSURANCE COMPANY (TRINIDAD & TOBAGO) LTD.

1.7 Daňový systém

Daňový systém v zemi je předmětem politického boje a jako takový doznává neustálých změn. V r. 2007 byla zavedena
DPH, která nahradila šest dosavadních daní (spotřební daň, nákupní daň, daň ze služeb apod.). Její sazba byla v roce
2017 stanovena na 16%. Stávající daňový systém dále zahrnuje daň z příjmu, daň z nemovitosti, kapitálovou daň aj.
Aktuiální informace lze získat na stránkách Guyana Revenue Authority.
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2. Zahraniční obchod a investice
Guyana je co do výše exportu 137. zemí na světě. Vyváží zejména primární produkty – zlato, rýži, cukr a bauxit. Největší
dovozní položkou jsou paliva a maziva. Hlavním trhem je Kanada, hlavním dodavatelem Trinidad a Tobago.

Podkapitoly:
2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo
2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU
2.3. Komoditní struktura
2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)
2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)
2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

2.1 Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

2014 2015 2016 2017 2018

vývoz 1 167 1 151 1441 1438 1 552

dovoz 1 791 1 492 1448 1626 1 828

saldo -624 -340 -7 -188 -276

Zdroj: Bureau of Statistics, State Planning Secretariat, údaje jsou v mil. USD

2.2 Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní vývozní teritoria v roce 2017 Podíl v %

Kanada 28,5

USA 18,7

Velká Británie 8,9

Trinidad a Tobago 2,7

Hlavní dovozní teritoria v roce 2017 Podíl v %

Trinidad a Tobago 29,7
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USA 28,6

Čína 9,6

Surinam 6,6

Zdroj: Bureau of Statistics of Guyana, Economic Intelligence Unit

Hlavní odbytiště exportu Guyany v roce 2018

Pořadí Země Podíl v %

1 Kanada 29.13

2 Velká Británie 18.79

3 USA 14.20

4 Jamajka 5.85

5 Holandské Antily 3.85

6 Belgie 3.71

7 Ukrajina 3.04

8 Trinidad & Tobago 2.72

9 Portugalsko 2.62

10 Francie 2.21

Guyana – hlavní země odkud dováží 2018
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Pořadí Země Podíl v %

1 Trinidad & Tobago 31.70

2 USA 27.13

3 Venezuela 20.18

4 Japonsko 4.21

5 Velká Británie 2.81

6 Čína 1.91

7 Nový Zéland 1.72

8 Dominikánská republika 1.70

9 Německo 1.53

10 Barbados 1.12

2.3 Komoditní struktura

Hlavní exportní položky v r. 2017:

• zlato (56,8 %), rýže (14 %), bauxit (7,3 %), cukr (3,4 %), korýši, melasa, rum, dřevo, ryby, diamanty

Hlavní importní položky v r. 2017:

• paliva a maziva (24,3 %), léky- včetně veterinárních (3,2%), železné a ocelové výrobky, spotřební zboží, stroje a strojní
zařízení, potraviny, motory, telekomunikační zařízení, hnojiva

Zdroj: EIU

2.4 Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Guyaně nejsou v současnosti žádné zóny volného obchodu, uvažuje se o otevření první obchodní volné zóny v Lethemu
poblíž brazilských hranic za účelem podpory růstu vzájemné obchodní výměny s Brazílií. Vláda podporuje zřízení nových
průmyslových zástaveb pro rozvoj průmyslu. V současnosti jsou v provozu dvě průmyslové zástavby (Industrial Estates), a
to Coldingen Industrial Estate na východním břehu Demerary otevřená v r. 1997 a Eccles Industrial Estate otevřená v r.
2000 v Lethemu, New Amsterdamu a Belvedere. Vláda nyní pracuje na rozšíření center v Lethemu a Belvedere.
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Guyana a Brazílie zahájily přípravné rozhovory s čínským partnerem na stavbu rychlostní silnice, která by spojovala obě
teritoria a přispěla k posílení obchodní spolupráce obou zemí.

2.5 Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Podle nejčerstvějších dostupných informací ke dni aktualizace (25. 5. 2019) se přímé zahraniční investice do Guyany v roce
2017 citelně zvýšily a dosáhly 212 milionů USD. Kromě oživeného zájmu o důlní sektor směřovaly investice do
komunikací, dopravy a zemědělství.

V oblasti důlní směřují investice zejména do sektoru energetiky, těžby bauxitu a zlata. Největším zahraničním investorem
v Guyaně je Kanada, investuje hlavně do těžby a zpracování dřeva a bauxitu a do průzkumu nových ložisek minerálů, a
dále USA, které investují do telekomunikací, průmyslové výroby a turistiky.

V posledních letech zaznamenává zvýšený zájem energetický sektor (zejména hydroenergetika) a těžební činnost. Z
velkých investorů stojí za zmínku čínská společnost China Railway First Group, která financovala kontroverzní projekt
hydroelektrárny Amaila Falls částkou přes 750 mil. USD. Kanadská společnost Guyana Goldfields Inc., zabývající se těžbou
zlata, má v následujících měsících naplánovány investice ve výši 120 mil. USD.

V současné době je velkým příslibem, od roku 2015 probíhající, průzkum guyanského pobřeží započatý americkou
společností ExxonMobil. Podle oficiální zprávy z roku 2017 bylo při průzkumech pobřeží objeveno množství ropy
odpovídající 1,75 mld. barelů. Zahájení těžby by do budoucna mohlo generovat příjmy v řádech miliard dolarů a
potenciálně přetvořit sociální, politické i ekonomické prostředí. Vláda zahájila práce na přípravě právního rámce pro
budoucí těžěbní činnost a související průmyslová odvětví. Současné prognózy hovoří o započetí těžby v oblasti nejpozději
do roku 2020. Jedním ze souvisejících připravovaných projektů je vytvoření komplexního centra služeb pro ropná pole na
ostrově Crab, v ústí řeky Berbice (ve vzdálenosti cca 100 km od Georgetownu) v hodnotě 500 mil. USD. Atraktivita této
oblasti rychle stoupá a o těžební práva projevily zájem i další nadnárodní společnosti (CGX Energy, Repsol aj.).

2.6 Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Trh je otevřený pro přímé zahraniční investice, nejsou v platnosti žádná omezení a zahraniční investor má zaručeno právo
rovného zacházení jako národní investor. Investiční klima je pro investice příznivé.

Guyanská vláda hledá zahraniční investory zejména do průmyslu bauxitu. Na těžbu minerálů se vztahuje licenční režim s
dolovacími poplatky a fiskálním systémem, který zaručuje investorům atraktivní podmínky pro průzkum a produkční
projekty. Nicméně zahraniční investoři nemohou samostatně vlastnit malé nebo středně velké těžební lokality (až do 1200
akrů) bez guyanského partnera. Dolovací poplatky stanovené na těžbu zlata a drahých kovů, diamantů a vzácných
kamenů ve velkém rozsahu činí 5 % z produkce nebo brutto výnosů, daň 35 %, amortizace 20 %, není žádné clo ani
spotřební daň na zařízení, materiál a užívané náhradní díly při průzkumu a těžbě, jen zadržovací daň 6,25 % z dividend, v
platnosti tzv. stabilizační doložka zaručující úvodní podmínky na 15 let nebo životnost ložiska. Dolovací poplatky na
bauxit a ostatní minerály (vyjma písek a kámen) činí 1,5 % z produkce nebo brutto výnosů, ostatní podmínky jsou stejné
jako u zlata. Dolovací poplatky na těžbu středního a malého rozsahu činí 5 % z brutto výnosů při těžbě zlata a 3 % z
brutto výnosů při těžbě diamantů, daň z příjmu 2 % z brutto příjmů.

Pro zahraniční investice je dále zajímavý sektor informačních a komunikačních technologií a sektor energetiky,
zejména na bázi ropy, plynu a výroby vodní energie. Dalšími atraktivními sektory pro zahraniční investice jsou doprava,
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dřevozpracovatelský průmysl a zemědělství.
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3. Vztahy země s EU
Podkapitoly:
3.1. Zastoupení EU v zemi
3.2. Obchodní vztahy země s EU
3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

3.1 Zastoupení EU v zemi

V guyanském Georgetownu sídlí Delegace Evropské unie, s přiakreditací též pro Surinam a nizozemská zámořská teritoria.
Delegace Evropské unie
11 Sendall Place Stabroek, Georgetown
P.O. Box 10847, Guyana, South America
Tel.: (+592) 226 4004
Fax: (+592) 226 2615
E-mail: DELEGATION-GUYANA@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/guyana/index_en.htm
Otevírací hodiny pro veřejnost: Po - Čt: 08:00 - 17:00, Pá 08:00 - 12:30

3.2 Obchodní vztahy země s EU

Guyana a EU (Evropa) mají dlouhodobé obchodní vztahy. EU je jedním z guyanských nejdůležitějších obchodních
partnerů. V roce 2017 Guyana vyvezla do EU zboží za 244 mil. eur, což představovalo 20 % celkového guyanského vývozu.
Guyanský dovoz z EU dosáhl hodnoty 111 mil. eur, Guyana tedy zaznamenává významný obchodní přebytek.

Rámcem pro obchodní vztahy EU s Guyanou je Dohoda o ekonomickém partnerství mezi EU a uskupením CARIFORUM,
uzavřená v roce 2008. Smlouva jde dále než běžná dohoda o volném obchodu. V podstatě jde o širokospektré partnerství
kladoucí obchod do služeb rozvoje. Dohoda je asymetrická a umožňuje Guyaně prakticky bezcelní a neomezený vstup na
evropský trh, zatímco otvírání guyanského trhu pro EU je postupné ve lhůtách trvajících až 25 let, což Guyaně umožňuje
ochranu některých jejích citlivých produktů.

Hlavní odbytiště exportu Guyany v roce 2018

Pořadí Země Podíl v %

1 Kanada 29.13

2 Velká Británie 18.79

3 USA 14.20
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4 Jamajka 5.85

5 Holandské Antily 3.85

6 Belgie 3.71

7 Ukrajina 3.04

8 Trinidad & Tobago 2.72

9 Portugalsko 2.62

10 Francie 2.21

Guyana – hlavní země odkud dováží 2018

Pořadí Země Podíl v %

1 Trinidad & Tobago 31.70

2 USA 27.13

3 Venezuela 20.18

4 Japonsko 4.21

5 Velká Británie 2.81

6 Čína 1.91

7 Nový Zéland 1.72

8 Dominikánská republika 1.70

9 Německo 1.53

10 Barbados 1.12
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3.3 Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Guyana je příjemcem zahraniční rozvojové pomoci, která v posledních letech značně kolísá. Zatímco v roce 2014 činil čistý
příjem rozvojové pomoci (ODA) 160 mil. USD, o rok později to bylo jen 31 mil. USD. V roce 2017 země přijala 41,22 mil.
USD. Značná část rozvojových prostředků je soustředěna na zlepšení dostupnosti kvalitního vzdělání.

Národní indikativní plán EU na léta 2014–2020 alokuje pro Guyanu celkem 34 mil. EUR, z čehož je 88 % určeno na
infrastrukturu spojenou s klimatickými změnami a snižováním dopadu přírodních katastrof, a 12 % na spolupráci v
technické oblasti.

V roce 2016 oznámila Velká Británie zahájení financování nového programu na rozvoj infrastruktury ve výši 70,4 mil. USD,
který bude probíhat po dobu pěti let skrze Karibskou rozvojovou banku (Caribbean Development Bank).

Oblasti a konkrétní rozvojové projekty EU v Guyaně s možností zapojení českých firem lze nalézt na webových stránkách
EEAS Europa – Political Relations.
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4. Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR
Vzájemná obchodní výměna mezi ČR a Guyanou je dlouhodobě velice nízká.

Podkapitoly:
4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let
4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu
4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb
4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické

spolupráce
4.5. Smluvní základna mezi oběma státy
4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

4.1 Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

2014 2015 2016 2017 2018

vývoz 69 84 222 278 458

dovoz 178 121 712 342 205

obrat 247 205 934 620 663

saldo -109 -37 -490 -63 253

Zdroj: ČSÚ

Podle konečných údajů ČSÚ za rok 2018 byla Guyana v roce 2018 až na 170. místě v příjmu našeho exportu a na 166. místě
jako exportér do ČR.

4.2 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

10 nejvýznamnějších položek exportu ČR

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
USD(tis.)

842951 Nakladače
lopatové čelní

GY Guyana 10 040 100

841931 Stroje sušicí pro
sušení výrobků
zemědělských

GY Guyana 14 750 100

930330 Pušky,karabiny GY Guyana 279 55
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sportovní,lovecké
ap ostatní

930200 Revolvery,pistole(ne
na pero,slepé
náboje ap)

GY Guyana 191 46

880390 Části ost.letadel,i
bezmotor,lodí
kosmických

GY Guyana 7 31

940290 Nábytek
lékař,chirurg,zubolék,zvěrolék,části

GY Guyana 440 28

820239 Ostatní ruční pily,
včetně částí a
součástí

GY Guyana 1 047 22

271320 Živice petrolejová GY Guyana 59 650 18

392490 Potřeby
hygienické,toaletní
ost.z plastů

GY Guyana 1 680 16

903033 Přístroje měřicí
(napětí ap) ost,bez
registr.zařízení

GY Guyana 50 16

Zdroj: ČSÚ

10 nejvýznamnějších položek importu ČR

Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota
USD(tis.)

220840 Rum a jiné
destiláty z
kvaš.produktů
cukrové třtiny

GY Guyana 5 162 115

010620 Plazi (včetně hadů
a želv)

GY Guyana 65 22

220890 Nápoje lihové
ost,ethylalkohol

GY Guyana 1 603 17
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nedenat.do 80%

853190 Části přístrojů
elektrických
signalizačních

GY Guyana 23 9

880330 Části,součásti
ostatní
letounů,vrtulníků

GY Guyana 48 4

010619 Domácí králíci GY Guyana 130 3

852692 Přístroje radiové
pro dálkové řízení

GY Guyana 3 1

847130 Zař.pro
autom.zprac.dat
přenosná,‹10kg,obs.min.CPU+kláv+displej

GY Guyana 2 1

848110 Ventily redukční GY Guyana 14 1

851770 Části,součásti
přístrojů na
vysílání,přijímání
hlasu,dat

GY Guyana 2 0

Zdroj: ČSÚ

4.3 Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna služeb je minimální. Existují omezené možnosti pro obchod se službami v oblasti cestovního ruchu a
dopravy.

4.4 České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech
ekonomické spolupráce

V teritoriu Guyany nejsou evidovány žádné české investice ani joint-ventures.

4.5 Smluvní základna mezi oběma státy

Vzájemné obchodní a ekonomické vztahy mezi ČR a Guyanou nejsou smluvně upraveny.
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4.6 Zahraniční rozvojová spolupráce

V roce 2015 poskytla Česká republika Guyaně rozvojovou pomoc (ODA) ve výši 26 960 USD.
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5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu
Oborové příležitosti pro český export se nacházejí v energetice, strojírenství, lesnictví, cestovním ruchu, těžebním
průmyslu a zemědělství.

Podkapitoly:
5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty
5.2. Kalendář akcí

5.1 Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Hlavní perspektivní obory:

• strojírenství - stroje a zařízení, čerpadla
• energetika - dodávky v rámci projektů výroby elektrické energie z vodních zdrojů, perspektivní průzkum a těžba

nových ložisek ropy a plynu, výstavba větrných elektráren
• lesnictví - dřevozpracující průmysl – 52 % státních lesů je alokováno na koncese na těžbu dřeva, možnosti v

dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu, zejména při dovozu tropických dřev a zahradního aj. nábytku do ČR
• cestovní ruch - investice do související infrastruktury, ubytovacích kapacit (nyní má Guyana kapacitu cca 1000

hotelových pokojů, další jsou ve výstavbě), dopravních a obchodních služeb, do řemeslné výroby suvenýrů aj.
• těžební průmysl - průzkum a těžba nekovových surovin
• zemědělství - modernizační programy zpracování cukru, rekonstrukce cukrovarů, rekonstrukce mlýnů na rýži,

zavlažování, mořské a říční ochranné systémy, hnojiva

5.2 Kalendář akcí

V Guyaně nejsou pro rok 2019 plánovány české proexportní či prezentační akce.

V zemi se nepravidelně konají veletržní a výstavní akce spíše všeobecného charakteru.
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6. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu
Podkapitoly:
6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej
6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu
6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku
6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu
6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví
6.6. Trh veřejných zakázek
6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební

morálka
6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba
6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)
6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR
6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

6.1 Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Největším přístavem je hlavní město Georgetown, menšími přístavy New Amsterdam, Corriverton a Linden.

Mezinárodní letiště Cheddi Jagan v Timehri, cca 25 mil jižně od Georgetownu, odbavuje veškerou mezinárodní osobní a
nákladní leteckou přepravu. Druhým významným letištěm v zemi je Eugene F. Correira int. airport ( v některých případech
uváděné pod starším názvem Ogle int. airport), které je situováno pouhé necelé 4 míle od Georgetownu.

Vzhledem k malé rozloze trhu Guyany je dávána obecně přednost místním agentům a distributorům. Do zahraničí cestuje
jen málo guyanských obchodníků. Trh je hodně orientován na americké a brazilské zboží, nákupy spotřebního zboží
velkoobchodníky se velmi často soustředí na levnější zboží „z druhé ruky“. Takové výrobky jsou pak prodávány přes
neregulovanou síť malých obchodníků a pouličních kiosků. Tato praxe značně podkopává práva autorizovaných
exkluzivních distributorů.

Český vývoz je realizován zejména na základě jednorázových objednávek místních partnerů.

6.2 Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Guyana postupně liberalizuje svůj obchodní režim a snižuje cla v souladu se Společným celním sazebníkem Karibského
společenství (Common External Tariff of the Caribbean Community/CARICOM). Dovozy specifických produktů podléhají
spotřební dani. Clo je vybíráno na bázi ad valorem, spotřební daň na bázi hodnoty CIF plus příslušné clo. Na podporu
rozvoje obchodu jsou vyňaty ze spotřební daně některé kapitálové statky. Všechny exportní i importní zásilky podléhají
inspekci guyanské celnice. Celní projednání probíhá na základě fakturované nákupní ceny, dovozce musí celnici předložit
originál a dvě kopie obchodní faktury a originál a kopii námořního konosamentu (Bill of Lading). Pokud je vyžadován
certifikát o původu, tento se předkládá v originále a třech kopiích.

Dovozní licence jsou vyžadovány v případě některých druhů zboží, např. střelných zbraní či farmaceutických výrobků. V
platnosti jsou restrikce na vývoz zlata, mořských produktů a zvířat, přičemž vývozní clo činí 0,5 až 10 % ad valorem.
Všechny zásilky musí být podrobeny inspekci před exportem.

Zboží obchodované s členskými zeměmi CARICOMu je beze cla. Guyana se účastní rozhovorů o vstupu do Free Trade
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Area of the Americas a v rámci Karibské iniciativy má preferenční přístup na trh USA, v rámci dohody CaribCan do Kanady
a do EU v rámci dohody o partnerství podle obchodních pravidel z Lomé. Dále má několik nerecipročních preferenčních
dohod s Venezuelou a Kolumbií a je členem Petrocaribe. Od roku 2013 je Guyana rovněž přidruženým členem uskupení
Mercosul.

Domácí trh je chráněn některými zákazy dovozů a nebo jejich omezeními. Omezen je dovoz zbraní a munice s výjimkou
písemného povolení policejního prezidenta, lihovin a vína v lahvích a demižonech, tabáku, doutníků a cigaret, tiskovin
ohrožujících veřejnou bezpečnost a pořádek aj.

6.3 Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Guyanský zákon stanoví pro domácí i zahraniční společnosti rovné zacházení. Specifické podmínky pro registraci
obchodní firmy vznikají v různých případech - jedná-li se o jednoho vlastníka, o partnerství v malé firmě nebo o akciovou
společnost. Registrace firmy se provádí na obchodním rejstříku, The Deeds Registry v Georgetownu a v registru
společností (Registrar of Companies).

Pro registraci společnosti musí být předloženy Stanovy, místopřísežné prohlášení právního zástupce, že žádný z účastníků
není mladší 18. let, jmenování ředitelů a sekretáře včetně jejich souhlasu a oznámení o registraci sídla společnosti.
Zahraniční společnosti musí předložit výpis z obchodního rejstříku země původu. Registrační poplatky se počítají z výše
akciového kapitálu. Jakékoliv změny statutu společnosti, jmen ředitelů, změny v akciovém podílu apod. musí být ohlášeny
na The Deeds Registry.

Založení společnosti v Guyaně musí být ze zákona provedeno výhradně místní advokátní kanceláří, jejíž povinností je
dohlížet na účetní systém firmy a výběr personálu managementu. Pracovní náklady na místní zaměstnance jsou nízké. Za
dobrou investici lze považovat vyplácení vyšší mzdy guyanským pracovníkům, čímž si firma pojistí kvalifikovanější
personál a vyhne se vysoké fluktuaci.

6.4 Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V zemi není obvyklý direct marketing. Nedostatek sofistikovaných tržních údajů zpomaluje výběr potenciálních zákazníků.
Roste počet franšízových firem, zejména v rychlém občerstvení.

Guyana je jedinou anglicky mluvící zemí v Jižní Americe, proto musí být veškerá propagace a reklama s využitím HSP
vedena v angličtině.

Inzerce a propagační akce jsou nejvíce prezentovány v místních novinách a na místních radiových a televizních stanicích.
Největšími periodiky jsou:

• Guyana Chronicle (vládní deník)
• Kaieteur News (nezávislé noviny)
• Stabroek News (nezávislý deník)

Rozhlasové vysílání je provozováno státem vlastněnou National Communication Network i na vládních i soukromých
televizních stanicích Channel 11, STVS Channel 4 aj.

6.5 Problematika ochrany duševního vlastnictví
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Ochrana práv duševního vlastnictví v Guyaně je nedostatečná. Obchodní známky a loga zahraničních výrobců jsou
místními firmami poměrně běžně používány bez možnosti efektivní ochrany práv duševního vlastnictví.

6.6 Trh veřejných zakázek

Vládní veřejné zakázky jsou všeobecně vyhlašovány veřejnými tendry. Řada ministerstev ustanovila tzv. Project Execution
Units (PEUs) pro realizaci svých projektů. Objemově významné projekty jsou v jurisdikci Ústřední tendrové komory
(Central Tender Board). Na některé projekty se aplikuje mezinárodní donorská metodika a praxe. Výzvy k účasti ve
vládních tendrech bývají publikovány v tisku, avšak obvykle s příliš krátkou lhůtou pro předložení nabídek. Role vlády v
domácí ekonomice je velká, převážná část projektů veřejného sektoru je financována mezinárodními agenturami.

6.7 Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební
podmínky, platební morálka

Guyana je signatářem Dohody o vyrovnání investičních sporů mezi státy (Convention of the Settlement of Investment
Disputes between States and Nationals of Other States). Mezinárodní arbitrážní rozhodnutí jsou vynutitelná Zákonem o
arbitráži (Arbitration Act) z r. 1931. Guyana je také členem mezinárodního centra pro vyrovnání sporů z investic (ICSID).
Většina probíhajících obchodních sporů v Guyaně je v oblasti daňové, přístupu k licencím a v porušování nezbytného
schvalovacího procesu pro vznik firem a provozování obchodů v Guyaně.

Pro řešení obchodních sporů vyplývajících z odběratelsko-dodavatelských vztahů je nutné využít služeb specializované
místní advokátní kanceláře. V první fázi je běžné smírčí řízení mezi oběma stranami. V případě, že se partneři
nedohodnou, je hledáno řešení soudem stanovenými arbitry.

Guyanský soudní systém byl v minulosti často kritizován pro zdlouhavost soudních řízení, korupční praktiky i
nespravedlivé rozhodování. Podle zprávy Doing Business Report vypracované Světovou bankou, je průměrná doba trvání
obchodního sporu v zemi přes 500 dní. Ke zlepšení a zrychlení rozhodovací praxe mělo přispět založení specializovaného
Obchodního soudu (Commercial Court) v roce 2006, kterému se však zamýšleného cíle nepodařilo dosáhnout.

Od roku 2005 rozhoduje jako poslední instance v trestních i civilních věcech Karibský soudní dvůr (Caribbean Court of
Justice).

Obecně lze považovat Guyanu za trh relativně bezpečný a klidný, umožňující volné a nekonfliktní působení zahraničních
firem. Neexistují žádné limity na repatriaci zisků, i když se může občas objevit přechodný nedostatek volné měny. Na
získávání zahraniční měny neexistují žádné limity, i když vláda stanoví limity prostředků, které si firmy mohou ponechat
pro vlastní nákupy z dovozu. Určitá omezení přijala guyanská vláda v historicky nedávné době, a to ve smyslu omezení
zakládání bankovních účtů devizového charakteru v Guyaně.

Rizika investování v Guyaně jsou poměrně nízká a na běžné komerční úrovni, nehrozí mimořádně velké nebezpečí ze
ztráty investice z důvodů politické nestability nebo změny společenského systému. Investici je třeba dobře zajistit vyšší
formou garance, a to bankovní zárukou nebo bankovním avalem s výhradou vlastnického práva do úplného zaplacení,
příp. se zástavním právem na dodané zboží.

Nejobvyklejší platební podmínkou je neodvolatelný potvrzený akreditiv. Dodávky na úvěr nejsou v Guyaně příliš obvyklé a
vyhledávané, resp. jsou spíše výjimečné a jsou aplikovány na dodávky strojů a strojního zařízení.
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Platební morálka odpovídá způsobům teritoria Latinské Ameriky a Karibiku. Je nutno dbát na vhodný výběr a kvalitu
partnera, jeho bonitu a postavení na trhu. Návratnost pohledávky či investice je možno zajišťovat standardními
bankovními instrumenty (bankovní záruky a avaly) i méně tradičními finančními operacemi, např. odkupem pohledávky
před její splatností, odprodejem akreditivu aj. Při dodávkách kusového zboží se doporučuje prosazovat platbu předem,
eventuálně před expedicí zboží ze závodu dodavatele.

6.8 Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a
prodejní doba

Obchodní nabídky je nutno předkládat v angličtině, stejně tak katalogy, manuály, prospekty, specifikace, varianty
platebních podmínek, dodacích lhůt ap. Pro navázání obchodního kontaktu je zásadní osobní jednání.

Státní svátky:
• 1. leden Nový rok
• 23. únor Den republiky (Mashramani)
• březen: Phagwah
• březen–duben Velký pátek a Velikonoční pondělí
• 1. květen Svátek práce
• 5. květen Den indického dědictví
• 26. květen Den nezávislosti
• 2. červenec Den Caricomu
• 1. srpen Den vyhlášení emancipace
• 22. srpen Eid al-Adha (muslimský "svátek oběti")
• září–říjen ramadán
• říjen–listopad Divali (hinduistický festival světla, běžně 5 dnů)
• listopad: Youman Nabi (narození proroka)
• 25.–26. prosinec Vánoce

Guyana leží v časovém pásmu GMT -4.

Pracovní doba vládních institucí je od pondělí do čtvrtka od 8:00 hod. do 16:30 hod., v pátek do 15:30 hod. Banky jsou
obvykle otevřeny od pondělí do čtvrtka od 8:00 hod. do 14:00 hod, v pátek do 14:30 hod. Pracovní doba soukromých
podniků bývá od pondělí do pátku od 8:00 hod. do 16:30 hod. nebo 17:00 hod.

6.9 Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Ke vstupu do země potřebuje občan ČR platný pas a vstupní vízum. Vízum je jednorázové s platností až na 3 měsíce, o
jeho prodloužení se žádá v zemi. Český občan může získat buď turistické vízum (pro jeden vstup) nebo obchodní (pro
jeden vstup nebo více vstupů s platností na 2 roky).

K získání turistického víza je nutno předložit:
- 2 vyplněné formuláře
- 2 fotografie pasového formátu
- pas platný alespoň 10 měsíců
- doklad o očkování proti žluté zimnici (doporučujeme vzít s sebou i na cestu)
- zpáteční letenku
- poplatek 20 USD
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K získání obchodního víza je dále nutno předložit:
- pověření vysílající firmy z ČR a pozvání přijímající firmy v Guyaně
- uhradit poplatek 40 USD za vízum na 3 měsíce pro více vstupů anebo 50 USD za vízum na 1 rok pro více vstupů

Návštěvník Guyany nemusí svůj příjezd hlásit žádnému místnímu úřadu. Při opuštění Guyany se platí povinná odletová
daň ve výši 4000 guyanských dolarů nebo 22 USD a musí být uhrazena v hotovosti.

Ministerstvo zahraničních věcí ČR doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu
navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

K řízení motorového vozidla se doporučuje mít vystaven platný mezinárodní řidičský průkaz, případně postačí i národní
řidičský průkaz ČR, na jehož základě lze požádat o místní řidičský průkaz u Licence and Revenue Office v Georgetownu. V
Guyaně se jezdí vlevo. Používání bezpečnostních pásů je povinné a nedodržování je pokutováno. Cesta napříč zemí do
Brazílie je sjízdná jen pro silné terénní vozy, a to ještě jen po část roku.

V hlavním městě Georgetownu se vyskytuje poměrně vysoká kriminalita. Guyanské vnitrozemí je bezpečné (mimo
hornických městeček na jihozápadě země). V hlavním městě je možno se setkat s přestřelkami, ozbrojenými loupežemi a
únosy aut. Zvláštní pozor je potřeba dávat na východním břehu řeky Demerara (v blízkosti vesnic Buxton, Friendship a
Annandale) podél Temehri k dálnici do Lindenu. V případě podezřelých okolností urychleně opusťte zónu. Vyhněte se
cestám v noci a pokud možno vždy cestujte ve skupině. Severní guyanské pobřeží je pod úrovní moře, v měsících
prosinec/leden a květen/červen dochází k rozsáhlým záplavám.

Zahraniční turisté jsou považováni za bohaté osoby, a jsou tedy cílem místní kriminality. Po hlavním městě se
nedoporučuje chodit pěšky a vůbec už ne po setmění. Rovněž není vhodné nosit vyzývavé oblečení, cennosti či šperky. Při
dopravě se vyhýbejte minibusům z důvodů jejich časté poruchovosti a haváriím. Doporučuje se použití taxislužby, pozor
ovšem na neregistrované taxi. V Georgetownu je z bezpečnostních důvodů třeba se vyhnout tržišti Stabroek a oblasti
Tiger Bay. Pozor je třeba dávat i v okolí katedrály St. George´s Cathedral.

S Venezuelou a Surinamem existují letité pohraniční spory. Je třeba mít tuto informaci na paměti při pohybu v
pohraničních zónách. Při pozemní cestě ze Surinamu je potřeba použít oficiálních převozů (ferry) při překračování hraniční
řeky Corentyne. V případě použití vodních taxi hrozí zatčení a deportace pro porušení imigračních předpisů. Do
Venezuely neexistuje žádný pozemní hraniční přechod.

V zemi je velmi omezená možnost použití platebních karet, je možno jimi platit většinou jen ve velkých hotelech. Pouze
Bank of Nova Scotia umožňuje výběr na kreditní karty, je proto nutno disponovat dostatečnou hotovostí. Nejrozšířenější
směnovanou měnou jsou USD, je nutno disponovat i drobnými. Směna je povolena ve vybraných bankách, směnárnách a
turistických zařízeních. Většinou lze platit i USD v hotovosti.

6.10 Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Zahraniční investoři mají stejné podmínky pro své obchodní aktivity ve všech sektorech podnikatelské sféry, a tedy i při
zaměstnávání cizinců a místních sil. Je pouze nutno dbát na to, aby počet cizinců ve firmě nepřekročil 20 % ze všech
zaměstnanců, a to odděleně u vedení firmy a u zaměstnanců. Další informace lze obdržet na webu The Guyana Office for
Investment.

6.11 Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU
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V Guyaně je zdravotní péče obecně na nízké úrovni. Méně závažné problémy je možno zvládnout v místě, složitější zásahy
je však záhodno provádět raději v rozvinutějších zemích. Je proto doporučeno, aby zdravotní cestovní pojištění
obsahovalo rovněž náklady na převoz do jiné země. V Guyaně se vyskytuje břišní tyfus, virus zika, horečka
chikungunya, stejně jako malárie a horečnaté onemocnění dengue. Doporučuje se očkování proti hepatitidě typu A a B,
břišnímu tyfu a žluté zimnici, které je povinné pro všechny osoby přijíždějící z oblastí s endemickým výskytem této
nemoci. Používání antimalarik a repelentů je rovněž na místě.
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7. Kontakty
Podkapitoly:
7.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu
7.2. Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu

(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
7.3. Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)
7.4. Internetové informační zdroje

7.1 Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Nerezidentní zastupitelský úřad akreditovaný pro Guyanu sídlí v Brasília, hlavním městě Brazílie.
Fyzická adresa:
Embaixada da República Tcheca
SES 805, Lote 21A
Asa Sul, CEP 70200-901
Brasília – DF, Brasil

Poštovní adresa:
Embaixada da República Tcheca
Caixa postal 170, CEP 70359-970
Brasília – DF, Brasil

Tel.: (+55 61) 3242 7785 / 3242 7905
Konzulární pohotovost (mobil): (+55 61) 99162 6560
E-mail: brasilia@embassy.mzv.cz
Web: www.mzv.cz/brasilia

Diplomatická působnost: pro Brazilskou federativní republiku, Surinamskou republiku a Guyanskou kooperativní
republiku.

Konzulární působnost: pro Brazilskou federativní republiku (s výjimkou území spadajících do konzulárního obvodu
Generálního konzulátu ČR Sao Paulo), Surinamskou republiku a Guyanskou kooperativní republiku.

V roce 2008 byl otevřen Honorární konzulát ČR v Georgetownu pro konzulární obvod zahrnující Guyanskou kooperativní
republiku. Honorárním konzulem je pan Lex Nigel Barker.

Honorární konzulát se nachází na adrese:
Honorary Consulate of the Czech Republic in Guyana
Bb1 Nelson Mandela Ave.
Georgetown, Guyana
Telefon: +59 2225 3212
Fax: +59 2225 6028
e-mail: georgetown@honorary.mzv.cz

7.2 Kontakty na teritoriální odbory na MZV ČR a na MPO ČR, zastoupení ostatních českých institucí v teritoriu
(CzechTrade, CzechInvest, CzechTourism, Česká centra)
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Teritoriální odbor na MZV ČR: Odbor amerických států, Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, 118 00,
Praha 1

Teritoriální odbor MPO ČR: Odbor zahraničně ekonomických politik II, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických
vězňů 20, 112 49, Praha 1

V Guyaně se nenachází žádné zastoupení českých institucí.

7.3 Praktická telefonní čísla v teritoriu (záchranka, dopravní policie, požárníci, infolinky apod.)

• Policie: 911
• Záchranná služba: 913

7.4 Internetové informační zdroje

Státní instituce:

• Ministerstvo prezidentského úřadu
• Vládní tisková agentura (Gina)
• Ministerstvo zahraničních věcí
• Ministerstvo vnitra
• Ministerstvo financí
• Bank of Guyana
• Guyanský statistický úřad

Obchod a investice:

• Go Invest Guyana
• Georgetown Chambers of Commerce & Industry
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