
Peru 

Situatie  
Jaarlijkse productie van 420 Bcf, waarvan 200 Bcf voor de interne markt wordt gebruikt en de rest 
wordt geëxporteerd. Het exporteren van LNG draagt naar schatting 0,5% bij aan jaarlijkse BNP groei. 
Gas reserves in Peru zijn 15 Tcf. 

Maar liefst, 94.6 % wordt gewonnen en geproduceerd in de provincie Cusco door met name het 
Camisea project ( ooit ontdekt door Shell in 1988).  

Het gebruik van gas wordt gestimuleerd door de overheid omdat gas potentieel de interne 
energievraag zou kunnen voorzien. Bovendien is het goedkoper dan waterenergie of het importeren 
van brandstoffen. De toenemende interne vraag is duidelijk zichtbaar in de volgende graphs: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelers 
Gaswinning in het Camisea gebied wordt gedaan door een multinationaal consortium geleidt door het 
privébedrijf Pluspetrol. Pijpleidingen van Las Malvinas naar Pisco vallen onder de verantwoordelijkheid 
van Transportadora de Gas del Peru. Gasdistributie in Lima wordt gedaan door Calidda die de 

komende jaren 125.000 huisaansluitingen trachten te realiseren. Buiten Lima spelen Contugas, Fenosa 
en Promigas belangrijke rollen in de gasdistributie. 

Wat betreft LNG is er de fabriek Melchorita, geëigend door Peru LNG consortium wat bestaat uit: Hunt 
Oil, SK Energy, Shell en Marubeni. 

Kansen 
Gasdistributie buiten Lima is soms problematisch. Er zouden meer huisaansluitingen moeten komen. 
Ook distributie door buizen en naar tankstations van belang. 

LNG transport van Pisco naar Lima: als schepen zijn verhinderd vanwege ruige omstandigheden op de 
oceaan dan kan Lima met een gastekort kampen en stijgen de prijzen. Dit zou niet gebeuren als meer 
huizen waren aangesloten aan gas. 

Kennis bieden op de volgende gebieden: opslag, transport en het vloeibaar maken van gas (en 
omgekeerd). 

Specifieke kennis over bijvoorbeeld: Op gas lopende airconditioning, lokale energie opwekking, en 
pompen voor agrarische irrigatie. 

Kennis om productie te verbeteren en zien hoe gassector in ontwikkeld land als Nederland werkt. 

 



Bolivia 

Situatie 
Jaarlijkse productie van 557 Bcf en een reserve van 10 Tcf. Bolivia exporteert echter het meeste van 
het gewonnen gas: 470 Bcf (te zien in de graph). Aardgas is het belangrijkste export product van 
Bolivia zorgt voor de helft van de inkomen van de overheid. In Bolivia is de gassector echter 

genationaliseerd. Ook gasdistributie gebeurt door de staat. Voor 2016 is een totale investering voor de 
gas/olie sector in Bolivia USD 2.400 miljoen, waarvan 15-20% privé investeringen zijn. Ongeveer 80% 
van dit bedrag is voor ‘upstream’ projecten (exploratie en exploitatie). Daarnaast zijn er raffinaderijen 
aanwezig in Bolivia. 

 

Spelers 
YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos): bedrijf geëigend door de staat. Werkt wel samen 
met privé bedrijven. Andina/YPFB en Chaco/YPFB. Transredes en Transierra houden zich bezig met 

transport van olie en aardgas. 

Petrobás en Repsol zijn twee bedrijven met grote investeringen in de gassector. Maar ook Total, 
British gas (wordt overgenomen door Shell) Exxon Mobil Corp. 

Kansen 
Verbeteren gasmeters 

Callibratie instrumentarium 

Bevorderen lokale consumptie 

Facturering automatiseren 

Gasleidingen naar kleinere plaatsen/dorpen 

Gasdistributie is soms problematisch. Er zouden meer huisaansluitingen moeten komen. 

Kennis bieden op de volgende gebieden: opslag, transport en het vloeibaar maken van gas (en 
omgekeerd). 

Specifieke kennis over bijvoorbeeld: Op gas lopende airconditioning, lokale energie opwekking, en 
pompen voor agrarische irrigatie. 


