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Abstract 

The infinity of renewable energy and its role in providing and ameliorating 

environmental affairs are but some of the principal rationales behind increasing the 

investment in the renewable energies. The promotion of investment and costly 

technology in this industry calls for government subsidies. In spite of the felt 

necessity of the mentioned measures, the WTO legal system has recognized them as 

actionable and even sometimes prohibited these subsidies on renewable energy, 

which indeed have been a major step in the local development and promotion of this 

industry. As a consequence of such policies, the cases and claimes of Japan and EU 

against Canada as well as USA against India have been proposed as dispute 

settlement body. The present study, through the analysis of WTO regulations, is 

aimed at recognizing the most pivotal challenges of renewable energy subsides; by 

explicating the structure and policies of the EU regulations, it is also aimed at 

answering this question: are the EU regulations are harmonious enough with 

renewable energy to be resorted to for resolving the WTO challenges? Based on the 

results of the present study, with the inspiration from EU expedient regulations and 

by putting an end to the win-win relationship between the environmental policies 

and international trade laws, WTO shall deem the renewable energy subsides under 

coverage of non-actionable and non-prohibited subsides. It shall do so, however, not 

unconditionally but by accounting for some specific and tangible criteria. 

Furthermore, WTO should prevent the deviations of the subsidies by utilizing the 

balance and proportion testing methods. 
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 چکیده
محیطای   و آثاار مفیاد زیسا     تجدیدپذیر، نقش آن در تأمین انرژی دنیا منابع انرژی ناپذیری پایان

گاذاری   گذاری در این نوع انرژی اس ، اما تداوم و توسعۀ سرمایه های افزایش سرمایه ازجمله منطق
هاای   طلباد  باا وجاود رارورت     هاای دولتای را مای    و تکنولوژی گران در این صنع ، اعطای یارانه
هاای قابا     عناوان یاراناه   را بهیارانۀ انرژی تجدیدپذیر  یادشده، نظام حقوقی سازمان جهانی تجارت

ژاپان و  »ها، دعواهایی همچون دعوای  تعقیب قانونی و گاه ممنوع دانسته اس   در پی این سیاس 
در رکن ح  و فصا  اتات س ساازمان مطار      « امریکا علیه هند»و نیز « اتحادیۀ اروپا علیه کانادا

پذیر در مقررات ساازمان جهاانی   های یارانۀ انرژی تجدید ترین چالش این پژوهش، مهم شده اس  
های مقررات اتحادیۀ اروپا به این پرسش پاسا    تجارت را شناسایی نموده، سپس با تبیین سیاس 

چنان سازگار و مطلوب به حال انرژی تجدیدپذیر اس  که بتاوان باا    داده که آیا مقررات اروپایی آن
طابق دستاورد ایان پاژوهش، ساازمان    الهام از آن، مقررات سازمان جهانی تجارت را اص   کرد؟ م

گیری از مقررات مطلاوب اروپاایی، یاراناۀ انارژی تجدیدپاذیر را ناه        جهانی تجارت بایستی با الهام
هاای ییرقابا  تعقیاب     طور مطلق بلکه بر مبنای معیارهای عینی و مشخص تح  شمول یاراناه  به

بخشای و   هاایی همچاون تعاادل    مونکارگیری آز قانونی و ییرممنوع قرار دهد و از سوی دیگر با به
 محیطی و صنعتی جلوگیری نماید  های زیس  ها نسب  به سیاس  تناسب، از انحراس یارانه

 کلیدی واژگان
 انرژی تجدیدپذیر، سازمان جهانی تجارت، مقررات اتحادیۀ اروپا، یارانه 
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 مقدمه

پایدار و ییرفسایلی اسا     شده از منابع طبیعی  انرژی تجدیدپذیر شام  همۀ اشکال انرژی تولید
دنیاا و بهباود وراعی      انرژی تأمین در آن نقش انرژی تجدیدپذیر، ناپذیری پایان مطلوب ویژگی

 انارژی اسا   از طارس دیگار،     از ناوع  این ارتقای و تولید های ررورت ترین مهم محیط زیس  از
 و توجاه  قابا   اریگاذ  سارمایه  هاای  مستلزم صرس هزینه بازار، در انرژی تجدیدپذیر سهم افزایش

بایاد در قالاب اعطاای     هاا  دولا   هاا،  از این هزینه کاستن برای  اس  گران تکنولوژی کارگیری به
 اعطای در(  Parker, 2016: 358)باشند  کنندگان تولید برداران و گذاران، بهره سرمایه حامی یارانه،
 باه  تاوجهی  قاب  طور به رانرژی تجدیدپذی از صنع  کشورها حمای  میزان و شیوه هرچند یارانه،
 عضاوی   واساطۀ  باه  اما اقتصادی آنان متکی اس ، های سیاس  تعیین در کشورها استق ل اص 
 هاای  سیاس  میان انرژی، باید تجارت آثار بودن فرامرزی تجارت و جهانی سازمان در کشور 164

 طور به  گردد رقرارب المل  تعادل تجارت بین حقوقی و اصول انرژی تجدیدپذیر از کشورها حمایتی
انرژی تجدیدپذیر ایلب به تولیدکنندگان داتلای تجهیازات فنای و     یارانۀ اینکه به توجه با تاص
کنناد،   ها اساتفاده مای   هایی که از تجهیزات سات  دات  در پروژه گذار ها و نیز به سرمایه توربین

تجدیدپذیر و  تجهیزات انرژی ها سبب محدودی  بر واردات  گیرد، از این رو، اعطای یارانه تعلق می
شود که این امر ناقض اص  تجاارت آزاد و مناع    نیز تبعیض در مقاب  تجهیزات مشابه تارجی می

تعاررای   های انرژی تجدیدپاذیر،  تبعیض اس   در واقع با توجه به ررورت اعطای یارانه در پروژه
 رخ الملا   از تجارت بین اصول یادشده و پاک زیس  محیط بودن دارا اساسی بر حق میان آشکار
 و زیسا   محایط  حاامی  یاراناۀ  بایستی سازمان مقررات گفته، پیش تعارض ح  منظور به  دهد می
 متماایز  ممناوع  های قابا  تعقیاب قاانونی و    یارانه از را انرژی تجدیدپذیر صنع  ارتقای در مؤثر
روابط و معیارهاای عینای،   های انرژی تجدیدپذیر در صورت دارا بودن  یارانه دیگر، بیان به نماید 

 ارزیاابی  شایوۀ  ارائاۀ  و کنترل و نظارت با مقاب ، در حاکم گردند  المللی فوق بر اصول تجاری بین
 درصدد کساب مناافع   صرفاً انرژی تجدیدپذیر و از حمای  درظاهر که ای یارانه اعطای از مناسب،
  شود  جلوگیری اس ، تجارت در انحراس ایجاد و اقتصادی

 تارین  مهام  تجاارت،  جهاانی  ساازمان  مقاررات  بررسای  باا  ایان نوشاتار در آیااز    ننگارندگا
 هاای  سیاسا   و سااتتار  تبیین با سپس نموده، شناسایی را تجدیدپذیر انرژی  یارانۀ های چالش
 و ساازگار  چناان  آن اروپاایی  مقاررات  آیاا  که اند داده پاس  پرسش این به اروپا اتحادیۀ مقررات
 آن در زماان اصا   مقاررات،    از گیری الهام با بتوان که اس  دیدپذیرانرژی تج حال به مطلوب
  نمود؟ برطرس را تجارت جهانی سازمان های چالش
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 تجارت یجهان سازمان در ریدپذیتجد یانرژ ۀارانی یهاچالش. 1
 تجارت، تحلی  جهانی سازمان مقررات در انرژی تجدیدپذیر یارانۀ جایگاه بررسی با حارر گفتار

 رارورت  نیاز  و هاا  یاراناه  ایان  باودن  قاانونی  تعقیب قاب  و ممنوعی  لحاظ از آن های سیاس 
  اس  کرده شناسایی زیر شر  به را جدی چالش 4 انحراس، از مانع مقررات بینیِ پیش

 

 ژهیو ۀارانی مفهوم در وسعت و ابهام .1. 1
جبرانی  اقدامات و ها یارانه نامۀ موافق  تجارت، جهانی سازمان به مربوط های نامه موافق  میان از
(Agreement on Subsidies and Countervailing Measures ،)طاور  باه  که اس  مقرراتی تنها 

 را یاراناه  یادشاده،  ناماۀ  موافقا   یک مادۀ  اس  پرداتته آن آثار و ها یارانه بندی طبقه به تاص
 یا و قیمتی یا درآمدی حمای  دربردارندۀ که دانسته عمومی نهاد یا دول  اقدام از سوی هرگونه
 4 و 3 ،1 هاای  بخاش  مطاابق   1گاردد  اعطا منفعتی حمای ، آن اثر در البته و باشد مالی کمک
Specific (Subsidy )« ویژه» نوع به ها یارانه نامه، موافق 

« قاانونی  تعقیاب  قاب » ،«ییرویژه» و 
((Actionable Subsidy

 باوده،  مجااز  اساسااً  ییرویژه انۀیار  اند شده تقسیم «تعقیب ییرقاب » و 
واساطۀ هار کشاور     تواند به یارانۀ ویژه می ،1 مادۀ 2 بند مطابق اما اس ، قانونی تعقیب ییرقاب 
 باا   گیرد قرار( 5 بخش) کننده جبران اقدامات یا و( 3 بخش)قانونی  تعقیب نفعی تح  عضو ذی
 از تجدیدپاذیر   انارژی  یا یاراناۀ آ که اس  آن پرسش حائز اهمی  بندی یادشده، تقسیم به توجه
 جبرانای،  اقادامات  و هاا  یاراناه  ناماۀ  موافق  2مادۀ  1 بند برابر ییرویژه؟ یا ویژه اس  یارانۀ نوع
 عناوان  باا  کاه  صانایع  یاا  اقتصاادی  نهادهای از گروهی یا صنع  اقتصادی، نهاد به که ای یارانه
 ویژه یارانه یابد، اتتصاص شوند می تهشنات (Certain Enterprises) «معین اقتصادی های بنگاه»

 نکارده اسا  کاه    مشاخص  گفته پیش مادۀ بوده و ییرمعین و مبهم بسیار یادشده تعریف  اس 
 را هاا  آن بتاوان  تاا  باشاند  تعداد چه به بایستی یارانه کنندۀ دریاف  صنایع یا اقتصادی نهادهای
 اقتصاادی  نهادهای از تعداد چه رب همچنین  داد قرار معین اقتصادی های بنگاه اصط   مشمول

 ,Ziaee bigdeli)دانسا    ویاژه  را یاراناه  ساپس  کارد و  اط ق را گروه عنوان توان می صنایع یا

کا    دسترس در ای یارانه اگر که اس  آن یقینی امر تنها شده، بیان ابهام بر اساس(  180 :2009
  بود نخواهد ویژه باشد، کشور اقتصادی نظام

 ،2 ماادۀ  1 بناد  از «ج» جاز   در و نکارده  بسانده  گفتاه  پایش  تعریاف  باه  یادشده مقررات
 برناماۀ  کاارگیری  باه  از اس  عبارت که داده ارائه یارانه بودن ویژه ارزیابی در دیگری های م ک
(Limited Number) «محدودی تعداد» در ای یارانه

 کاارگیری  باه  معاین،  اقتصاادی  نهادهاای  از 

                                                           
1. see: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.p.229. 
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« میازان زیااد  » اعطاای  معاین،  اقتصاادی  نهادهاای  در راناه یاPredominant) ) «بخش اعظام »
((Large Amounts

(Disproportionately)  «نامتناسب» و 
 و معاین  اقتصادی نهادهای به یارانه 

 هاای  م ک ارزیابی در  یارانه اعطای تصوص در ص   ذی مرجع تصمیم اجرای شیوۀ طور همین
 یاراناه  را کاه  زماانی  مادت  همچناین  و صادیاقت های وسع  فعالی  و محدوده بایستی یادشده

 باه  یارانه اعطای اگر ماده، آن 2 بند برابر همچنین  داد قرار توجه مورد شده اس ، گرفته کار به
 شاود،  محادود  دارناد  قرار« مشخصی جغرافیایی مناطق» دات  در که معین اقتصادی نهادهای
 صادد  در گفتاه  پیش شدۀ ارائه های کم  هرچند نگارندگان نظر از  شود می محسوب ویژه یارانه
 ییرشافاس  پذیر، انعطاس یادشده، معیارهای تمامی اما بوده، ویژه های یارانه شناسایی از ابهام رفع
 و توجاه  قابا   میازان  بخش اعظام،  محدود، تعداد همچون واژگانی  باشند می وسع  نهای ِ در و

 و موساع  تفسایرهای  ام ذاتی تاود، ابه جه  به که هستند معیارهایی ازجمله همگی نامتناسب
 نکارده  مشخص 2 مادۀ از 2 بند طور همین  آورند می پدید را در صورت وقوع اتت س دلی  فاقد
 Designated) «معین جغرافیایی منطقۀ» عنوان توان می کشور یک از جغرافیایی وسع  چه به

Geographical Region) معین اقتصادی نهاد» انعنو توان می اقتصادی نهاد از تعداد چه به و» 
یاراناه   اعطای اگر در تا اس  آن پی در اقتصادی منطق ارائۀ عدم یادشده با مادۀ  نمود اط ق را

 اهاداس  میازان  چاه  نیسا   مشاخص  اماا  اهداس صنعتی وجود داشته باشد، یارانه را ویژه بداند،
 ,Ziaee bigdeli) نماید میقانونی  تعقیب قاب  در پی آن، و ویژه را آن یارانه، در موجود صنعتی

 اعطاای  صارفاً  کاه  تاحادی  شده ویژه یارانۀ محدودۀ توسعۀ سبب 2 مادۀ معیارهای(  21 :2011
 تعاداد  کاه  ای یاراناه  و باشاد  یارانه ییرویاژه  تواند می کشور اقتصادی ک  نظام به یارانه نوع یک
 قارار  پوشاش   تحا  را صانایع  از گروهای  حتای  یا صنع  معین یک محصوالت از توجهی قاب 
 نیاز  تجارت جهانی سازمان در شده مطر  دعاوی نتایج  شود  محسوب ویژه یارانۀ نوع از دهد، می
 USA- Upland»دعاوی   در اتات س  فص  و ح  رکن پن  نمونه، برای  اس  این عقیده مؤید

Cotton »قارار  کشااورزی  صانع   در فعاال  اشخاص تمام دسترس در یارانه که استدالل این با 
 « USA-Softwood Lumber IV»دعاوی   در پنا   همچنین  دانسته اس  ویژه را یارانه رفته،نگ
 دهد، می قرار هدس مورد را فلز و اتومبی  مانند عظیمی صنع  یک که ای یارانه بود، باور این بر
 (  Ziaee bigdeli, 2009: 21) شود محسوب ویژه یارانۀ عنوان به تواند می

 زیارا  نیس ، دشواری انرژی تجدیدپذیر امر یارانۀ دانستن ویژه گفته، پیش مطالب به توجه با
 تار  بازر   اقتصااد  یاک  زیرمجموعۀ در و اس  انرژی صنع  از کوچکی بخش انرژی تجدیدپذیر

 بخاش  باه هریاک از   معاین،  تکنولاوژی  باه  تااص  طور به که ای یارانه همچنین  گیرد می جای
اعطا  تورشیدی یا بادی انرژی به مشخص طور به یا یبردار بهره توسعه، و تحقیق گذاری، سرمایه
دارد، چناین   انارژی تجدیدپاذیر   صنع  از تری کوچک نقش و سهم هرکدام که ازآنجا شود، می
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 2 ماادۀ  معیارهاای  مطاابق (  Rubini, 2012: 549)شاوند   مای  محساوب  هایی از نوع ویژه یارانه
 شناتتن ییرویژه هم در یارانه اهداس و حمایتی دول  اقدام گستردگی سطح حتی نامه، موافق 

 صانع   فعاالن تمامی به تبعیض بدون و طرفانه بی طور به یارانه اگر نتیجه، در ندارد  تأثیری آن
محایط   از حفاظا   کنناده،  مصارس  از حمایا   آن اعطاای  از هادس  یا و گیرد تعلق بادی انرژی
 باشاد،  پااک  انارژی  توسعۀ و نشهروندا الکتریسیتۀ تأمین و هوایی،  آب تغییرات کاهش زیس ،
   شود می محسوب ویژه نوع از یارانه همچنان

 

 یقانون بیتعق قابل یهاارانهی از ریدپذیتجد یانرژ ۀارانی یاستثنا عدم. 2. 1

 باه  مرباوط  هاای  یاراناه  اساتننای  باه  جبرانای،  اقادامات  و هاا  یاراناه  نامۀ موافق  5 مادۀ مطابق
 مناافع  بر مخرب آثار ورود سبب یارانه کارگیری به با ایدنب کشورهای عضو کشاورزی، محصوالت
 درنهای  که آید می شمار به قانونی تعقیب قاب  اعطایی یارانه صورت این درییر شوند، دیگر اعضا

  1بینجاماد  ساابق  وراع  باه  اعاده یا یارانه تغییر به تواند می اتت س فص  و ح  رکن تصمیم با
 به و شود المل  بین تجارت حقوق در انحراس سبب نباید رانهیا ماده، این اقتصادی منطق حسب
در واقاع، یکای از اهاداس مهام در تجاارت        نمایاد  وارد آسایب  اقتصاادی  فعاالن رقابتی منافع
المل  همانا ایجاد فضای رقابتی سالم اس  و سازمان هم از طریق چنین مقرراتی با اقدامات  بین

ایان پرساش    یادشده، مادۀ آثار شنات  (  با733: 1397ی، الدین کند )ع   ردرقابتی مقابله می
 دیگار  مناافع  بار  مخربای  آثاار  عنوان یاراناۀ ویاژه   انرژی تجدیدپذیر به که آیا اس  اهمی  حائز

 از را آن نامه موافق  یا شود شناتته می قانونی تعقیب قاب  یارانۀ عنوان به و دارد عضو کشورهای
تواند نسب   اینکه آثار یک یارانۀ معین می جه  به اس ؟ مودهن مستننی تعقیب قاب  های یارانه

ها متفاوت باشد، از این رو، ارائۀ یک پاس  کلی به پرسش یادشاده مبنای بار     به آثار دیگر یارانه
نظار   های انرژی تجدیدپذیر آثار مخرب بر منافع دیگر اعضاا دارناد، صاحیح باه     اینکه همۀ یارانه

گیارد،   به منازل مسکونی تعلاق مای   که بگیریم درنظر را ای ساده رانۀیا نمونه برای اما رسد  نمی
در  شرطی که از الکتریسیتۀ ناشی از انرژی تورشیدی برای مصارس تانگی بهره ببرناد   هم به آن

 یاباد  می کاهش توجهی قاب  طور به تاص منطقۀ آن در الکتریسیته واردات اعطایی، یارانۀ نتیجۀ
 مشاهود  مناابع تجدیدپاذیر   از ناشای  الکتریسیته واردکنندگان منافع بر مخرب آثار رو، این از و

 دعاوی  طار   یاراناه  اعطاکنندۀ کشور علیه نامه موافق  5 مادۀ مطابق تواند می دیده زیان و اس 
 کااهش  سیاسا   راساتای  در کاه  انارژی تجدیدپاذیر   بارای  یادشده مادۀ به این ترتیب،  نماید

 گوناه  های   اسا ،  گران بسیار فسیلی های انرژی به نسب  و دارد برمی گام هوایی  و آب  تغییرات

                                                           
1. https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.p. 233. 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf.p
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 ،5 ماادۀ  نظر از صرس  اس  دانسته قانونی تعقیب قاب  یارانۀ در زمرۀ را آن و نشده قائ  امتیازی
 هاای  یاراناه  تعقیاب،  ییرقابا   هاای  یاراناه  عناوان  باا  ناماه  موافقا   8 ماادۀ  2 بند از «ج» جز 

نیاز   و توساعه  و تحقیاق  هاای مرباوط باه    معافی  از دودیمح مجموعۀ دات  را محیطی زیس 
 الزاماات قاانونی   هایی که باا  یارانه یادشده، مقررۀ مطابق  اس  کرده بینی پیش ای منطقه توسعۀ
 ایان  و در اثر کنند کمک می های عملیاتی شیوه میان هماهنگی ارتقای محیطی به زیس  جدید

گوناه   ایان  گردد،  اقتصادی تحمی  می فعاالن بر تریبیش مالی های هزینه و ها محدودی  الزامات،
 قدر ناچیز آن تعقیب های ییرقاب  یارانه محدودۀ شمول  شوند شمرده می تعقیب ها ییرقاب  یارانه
 تجدیدپذیر انرژی  برداری بهره و گذاری سرمایه توسعه، سات ، برای اعطاشده های یارانه که اس 
 شایساته  طاور  باه  نتوانسا   یادشده مادۀ دیگر، بیان به(  Lee, 2011: 87-89) ندارند قرار در آن
 تجارت در انحراس سبب حال، عین در اما آیند، می زیس  محیط کمک به را که هایی یارانه همۀ
 دلی  به یادشده، ایرادات از نظر صرس  دهد قرار تعقیب قاب  ییر های یارانه شمول تح  شوند، می
 اجارا  قابا   ساال  5 مادت  بارای  صارفاً  را تعقیب قاب  ییر های رانهیا نامه، موافق  31 مادۀ اینکه
 برساند  نظار  اتفاق به آن تمدید برای نتوانستند اعضا م1999 سال فص  آترین در و دانس  می
(Bansal and Deshpandi, 2017: 237 ،)ًماند باقی اجرا ییرقاب  نامه موافق  از بخش این قاعدتا 
  شدند شناتته تعقیب قاب  ویژه های یارانه همۀ و

 برتای  قاانونی،  تعقیاب  قابا   هاای  یاراناه  از انارژی تجدیدپاذیر   یارانۀ استننای عدم باوجود
 General Agreement on))گات  20 مادۀ از گیری بهره با توان می که بر این باورند نویسندگان

Tariffs and Trade، مخ  و آزاد ارتتج اص  با تعارض در را که انرژی تجدیدپذیری های یارانه 
 20 ماادۀ  منادرجات  برابار   (Ziaee bigdeli, 2011: 31) نماود  تجاویز  اند بوده اعضا سایر حقوق
 Arbitrary))توجیه  ییرقاب  یا تودسرانه تبعیض اعمالِ جه  به عضو کشور اقدامات اگر گات،

or Unjustifiable Discrimination المل   بین تجارت در پنهان های محدودی  یا((Disguised 

Restriction on International Trade
ماادۀ  « ز» و «ب» بنادهای  مطابق و صورت نگرفته باشد 

 از حفاظا   باه  یا بوده  رروری گیاه و حیوان انسان، س م  و حیات برای دول  اقدام یادشده،
یاک از مقاررات یادشاده در گاات      های   ایان صاورت،   در باشد، مربوط پذیر پایان طبیعی منابع

هاای   اقادام  ای تفسیر شود کاه ماانع   گونه تواند به )ازجمله اص  تجارت آزاد و منع تبعیض( نمی
 گاات  20 ماادۀ  واقاع،  در(  (Waltman, 2016: 457گاات شاود    20شده در بندهای مادۀ  اشاره
 اجتمااعی  مناافع  و هاا  ارزش به را اولوی  ویژه، شرایط تح  تا دهد می اجازه اعضا به صراح  به

 تردیادها  از نظار  صارس  حاال،   حاکم نمایناد  آزاد تجارت اص  بر را آنها و دهند تتصاصا معین
 از استفاده قابلی  دارد اهمی  آنچه انرژی تجدیدپذیر، یارانۀ در 20مادۀ  شروط تأمین به نسب 
 گاات  20 مادۀ حاکمی  سویی، از  دارد بسیاری مخالفان که اس  ها یارانه باب در گات 20 مادۀ
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 تعهادات  و حقاوق  درونای  برهم توردن نظام  موجب ها و اقدامات جبرانی، یارانه نامۀ ق بر مواف
 قالاب  در منطقای  توجیهاات  ناماه،  موافقا   در ایان  اینکاه  توریح  شود می نامه موافق  اعضای
 به را گات 20 مادۀ اگر حال اس   شده بندی طبقه قانونی تعقیب قاب  و ممنوع ویژه، های یارانه

 درحاالی  ایان  و ریازد  می درهم شده بندی طبقه منطقی توجیهات آن دهیم، سرای  نامه موافق 
 گات 20 مادۀ مفاد بینی پیش عدم دیگر، سوی از  اس  نبوده چنین اعضا قصد مطمئناً که اس 
 تعلق عدم معنای به گات، 20 مادۀ به نامه موافق  متنی ارجاع عدم و نامه موافق  5 و 3 مواد در

 به همچنین  (Rubini, 2012: 563-564) اس  نامه موافق  مقررات خصیصخوردنت بر اعضا ارادۀ
 و هاا  یاراناه  ناماۀ  موافق  زیرا نیس ، صحیح نامه موافق  به 20 مادۀ تسری حقوقی، اصول لحاظ

 قواعد بر رو، این از و آید می شمار به عام بر مؤتر تاص مقررات گات، به نسب  جبرانی اقدامات
 ناماۀ  موافقا   کاه  گرفا   نتیجاه  تاوان  مای  یادشده فرریۀ شکس  با  اس  اکمح گات ای یارانه
 حماایتی  پوشش گونه هی  انرژی تجدیدپذیر، توسعۀ و ارتقا و زیس  محیط بهبود برای ها یارانه
 نکرده اس   بینی پیش

 

   یداخل یهاتیظرف از استفاده به منوط ۀارانی تیممنوع .3. 1
، Local Content Requirement Subsidies))داتلای   تاوان  از دهاستفا به منوط یارانۀ از مقصود

 باه  وابساته  انارژی تجدیدپاذیر   کننادۀ  تولید یا گذار سرمایه به یارانه هرگونه اعطای که اس  آن
 اعطاکننادۀ  کشور کار داتلی نیروی و مهندسی توان تکنولوژی، کاالها، تجهیزات، از برداری بهره
دیگاران،   و (Hufbauer) هافبائر مطالعات نتایج مطابق (Emanuelsson, 2015: 17). باشد یارانه

 از اساتفاده  باه  مناوط  مورد یاراناۀ  117 م،2012 تا 2008 سال از در صنع  انرژی تجدیدپذیر
 آلمان و دانمارک نمونه، برای  (Ziaee bigdeli, 2014: 203) اس  اعطا شده داتلی های ظرفی 

 را داتلای  تاوان  از اساتفاده  شارط  کاه  هایی پروژه برای بیمناس های وام بادی انرژی صنع  در
 ناوع  ایان  کارگیری به در عمده منطق   دو(Ibid: 199-200)اند  کرده پردات  نمودند، می رعای 
 ارتقاای  و صانعتی  هاای  سیاس  اجرایی نمودن به یادشده یارانۀ اینکه نخس  دارد: وجود یارانه
 مادت  طاوالنی  در مالی حمای  نوع این کارگیری به مد وانجا می تجدیدپذیر  انرژی داتلی توسعۀ
 واساطۀ  به فنی های مهارت افزایش و انرژی قیم  کاهش داتلی، صنع  اندازی راه تسهی  سبب

 واردات عادم  باه دلیا    را هاا  هزیناه  کااهش  همچناین   شاود   می داتلی متخصصان از استفاده
 تا گردد می سبب داتلی توان از استفاده به الزام زیرا بود، تواهیم شاهد آالت ماشین و تجهیزات

 ,Vivasvan and Deshpande)نشاویم   مواجاه  جهانی بازار در تارجی ارز و ها قیم  نوسانات با

مطمئناً توسعۀ اقتصادی تنها نتیجۀ این نوع یارانه نیس  و هرگوناه   دیگر سوی از ( 217 :2017
پاور،   محیطی همراه اسا  )جهاانی   و زیس رشد و پیشرف  اقتصادی قطعاً با آثار مهم اجتماعی 
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 تغییارات  کاهش تواند می انرژی تجدیدپذیر توسعۀ داتلی واسطۀ (  یارانۀ یادشده به802: 1396
 رارورت  از انرژی تجدیدپاذیر  را موجب شود، چراکه توسعۀ پایدار توسعۀ افزایش و و هوایی آب
 محیطای  زیسا   آلاودگی  اصلی ام ع عنوان به( فسیلی های سوت ) رایج های انرژی کارگیری به
 و جدیاد  رویکرد اقتصادی را ای یارانه چنین (Cosbey)کوزبی  آقای این نظر، تأیید در  کاهد می

 طاور  باه  طبیعتااً  و شاد  تواهد پاک های انرژی در بیشتر هرچه رقاب  سبب که داند می باثباتی
 ( Rubini, 2012: 563) انجامد توسعۀ سریع آن می به تودکار
 اقادامات  و هاا  یاراناه  ناماۀ  موافقا   3 مادۀ 1بند  از «ب» جز  مطابق یادشده، فواید جودو با
 وارداتای  بار  داتلای  کاالهای کارگیری به ترجیحِ به منوط ها آن اعطای که 2هایی یارانه ،1جبرانی
 نایا  کارگیری به برای را استننایی گونه هی  نامه موافق  3 مادۀ دیگر بیان به  اس  ممنوع باشد،
 بینای  پایش  انجاماد،  مای  تجدیدپذیر های انرژی توسعۀ و محیط زیس  بهبود به که یارانه از نوع

 به نسب  بایستی هرچند  (Cottier, 2014: 45) اس  دانسته ممنوع را آن مطلق طور به و نکرده
 محایط زیسا    و انارژی تجدیدپاذیر   بار  مشابهی اثر یکدیگر با مقایسه در که حمایتی اقدامات
یاراناۀ   باه  نساب   آمیزی تبعیض رفتار نامه موافق  مقررات اما شود، رفتار یکسان شیوۀ به دارند
 یارانۀ کارگیری به نامه موافق  5 و 1 مادۀ اینکه توریح  دارد داتلی ظرفی  از استفاده به منوط
رب بر مخ آثار سبب تولید یارانۀ از استفاده اینکه مگر اس ، داده اجازه معمول حال  در را تولید

 مطلاق  طور به بحث موروع یارانۀ مقاب ، اعطای در  (Cottier, 2014: 45) شود منافع دیگر اعضا
 آثاار  یاراناه  ناوع  دو هر اقتصادی، منظر از آنکه حال اس ؛ شده ممنوع آن آثار به توجه بدون و

 استفاده به طیارانۀ منو این، بر ع وه(  Ziaee bigdeli, 2011: 26-27)آورند  می پدید را مشابهی
 ،3مشاوق تضامین تریاد    از بادتر  ماوقعیتی  تجارت، بر اش منفی آثار حیث از داتلی ظرفی  از

 اقادامات  از هریاک  کاه  شاود  فراماوش  نبایاد   نادارد  مالی های حمای  دیگر و مالیاتی اعتبارات
داتلای را بار    صانع   همگای  و کنند می ایفا منفع  اعطای در مشابهی نقش حمایتی یادشده،

 داتلای  تاوان  از اساتفاده  به منوط یارانۀ با مقایسه و به همین عل  در دهند ی ترجیح میتارج
 و گفتاه  پایش  یاراناۀ  مطلاق  ممنوعیا   بارای  محکمی منطق هی  رو، این از  دارند یکسان آثار

 یاراناه،  این در صنعتی مختلف اهداس وجود همچنین  ندارد وجود مالی های حمای  سایر تجویز
 : اس  داشته بیان تصوص این در حوس آقای  آن شود قانونی توجیه عمان تواند نمی
صانعتی   هاای  سیاس  بهبود پی در محیطی زیس  اهداس بر ع وه حمایتی اقدامات برتی»

                                                           
1. See: https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf. 

  یکشاورز نامۀموافق  در یادشده موارد استننای به  2
واسطۀ شخص ثالث به قیم   شود تا الکتریسیتۀ تولیدی را شخصاً یا به دول  در مقاب  تولیدکننده متعهد می  3

 باالتر از قیم  بازار تریداری کند 

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/24-scm.pdf
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 نماییم تارج تجارت جهانی سازمان و گات قلمرو از را یادشده یارانۀ انگارانه حال اگر ساده اس ،
 کاه  ماالی  رکاود  و فعلای  اقتصااد  در تصوصاً  نیس  گرایانه قعوا ندهیم، آن به قانونی وجاه  و

 مگار  نیسا ،  صارفه  باه  مقارون  هوایی و آب تغییرات کاهش برای کشورها حمای  مالی اساساً
آن بینجاماد   نیز بازسازی صنایع داتلای  و کشور اقتصاد اص   به حمایتی اقدامات چنین اینکه

(Howse, 2010: 17 ) 

ای را  ده، رکن ح  و فص  اتت س سازمان نیز اعطای چنین یاراناه در راستای مقررات یادش
داناد  بارای نموناه، دولا  کاناادا در ساال        به دلی  اص  منع تبعیض و تجارت آزاد ممنوع مای 

 Charnovits and)م، مشوق مالی یارای توساعۀ صانع  انارژی تجدیدپاذیر ارائاه کارد        2009

Fischer, 2015: 179)  گذار سهم حاداقلی از   وط به این بود که سرمایهاعطای حمای  مالی مشر
 Cosbey and).)هاای پاروژه را از کاالهاا و نیاروی کاار ایالا  اونتااریو تاأمین نمایاد           هزیناه 

Mavroidis, 2014: 3
مدعی آن بودناد کاه اقادام     1عنوان تواهان اصلی ژاپن و اتحادیۀ اروپا به  

از سوی دیگر ناقض تعهد باه عادم تبعایض     حمایتی دول  کانادا مشمول عنوان یارانۀ ممنوع و
گات اس   درنهای  پن  و هیئ  استیناس با احراز تبعیض ذاتای در ایان اقادام     3موروع مادۀ 

اند و از سوی دیگر، دول  کانادا نیز در مراح  دعوی به مستننیات  حمایتی، آن را ممنوع دانسته
همچنین هند نیاز در ساال     (Paolo and Elena, 2015: 526)گات استناد نکرده اس   20مادۀ 
العم  ملی ویژۀ انرژی تورشیدی تصمیم گرف  تا اعطای تعرفاه را باه    بر مبنای دستورم 2010

  ایالا  متحادۀ    (Vivasvan and Chaitany, 2017: 211)استفاده از توان داتلای مناوط کناد    
رجیح کاالهاای داتلای بار    هایی به دلی  تا  معتقد بود که چنین برنامه 2عنوان تواهان امریکا به

ناماۀ   موافقا   3مادۀ  1از بند « ب»وارداتی، ایجاد محدودی  بر آزادی تجارت و به استناد جز  
در آتار پنا  و      (Asmelash, 2015: 277-278)گیارد   ها، در قالب یارانۀ ممنوع قارار مای   یارانه

گوناه تماایزی باا      هیئ  استیناس پس از بررسی دریافتند که  اقدام حمایتی دولا  هناد های   
 آمیااز و ممنااوع دانسااتند  در چااین نیااز  حمایاا  مااالی دولاا  کانااادا ناادارد و آن را تبعاایض 

تولیدکنندگان انرژی تجدیدپذیر به دلی  اینکه شرایط دریاف  تأمین مالی ویژه، وام ترجیحی و 
پاروژه   های مالیاتی را دارا شوند، بایستی اجزای توربین بادی سات  کشاور چاین را در   معافی 

عناوان تواهاان    امریکاا باه   هاا،  در پی این سیاسا  (  Asmelash, 2015: 276)گرفتند  کار می به
دعوی با سازش ح  و فصا    رایزنی با دول  چین را درتواس  نمود  2010در دسامبر  3دعوی

عنوان یک پیروزی  های مالی را پذیرف  و امریکا نیز آن را به گونه حمای  گردید، چین حذس این
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  هرچند دعوی یادشده به اتخاذ تصمیم رکن حا   Asmelash, 2015: 277))برای تود برشمرد 
و فص  اتت س منتهی نشد، اما به نظر نگارندگان، چین از نتایج دعوی کانادا سرنوش  اتت س 

اساساً رکن ح  و فصا  اتات س   بینی کرده بود و به تواستۀ امریکا تمکین کرد، چراکه  را پیش
 داند   ها را استننایی بر منع تبعیض و رعای  اص  رفتار ملی نمی یارانه گونه این

 بررسای  و گاذاری  کیفیا   بدون نبایستیآید که  می گفته بر از بررسی مقررات و دعاوی پیش
 بلکاه  دانسا ،  ممنوع را ها آن انرژی تجدیدپذیر، توسعۀ و محیط زیس  بر ها یارانه نوع این آثار

 توساعۀ  در مؤثر متعادل، شیوۀ به اعطاشده یارانه که اس  آن مقررات متنظی شیوۀ ترین مناسب
شود؛ برای نمونه، چین در زماان تصاویب    شمرده مجاز محیط زیس  حامی و انرژی تجدیدپذیر

هاای تولیاد انارژی باادی کاه در اجارای        م مقرر نماود، صارفاً پاروژه   1997های حمایتی  برنامه
کاار گیرناد، واجاد شارایط دریافا  یاراناه        داتلی را باه درصد از توان  20کم  عملیاتشان دس 

درصد افزایش یاف  و باه هماین دلیا  امریکاا      70م عدد یادشده به 2010هستند  اما در سال 
هاای حماایتی    در برناماه  ( Lee, 2011: 84)دادتواستش را در همان سال علیه چین ثب  کارد  

م برای دریاف  یارانه 2011تا  2009های  در سالکننده  گذار یا تولید اونتاریوی کانادا نیز سرمایه
گرف ، اما ایان عادد در    کار می های داتلی را در پروژه به درصد از ظرفی  25بایس  حداق   می

به نظر نگارنادگان ایان    ( Ziaee bigdeli, 2014: 187)درصد افزایش یاف   50م به 2012سال 
گفتاه سابب بارهم     های پیش تلی در منالمقاله افزایش و شیب تند میزان حمای  از صنع  دا

 شود  توردن تعادل میان اهداس اعطای یارانه و آثار واقعی آن می
 

 هاارانهی انحراف از مانع مقررات ینیبشیپ عدم .4. 1
 هاای  یارانه از شدن مستننی شایستگی آن محیطی زیس  های سیاس  و انرژی تجدیدپذیر یارانۀ
 انحاراس  از ماانع  مقارراتِ  بینای  پیش با بایستی دیگر سوی از اما دارند، را تعقیب قاب  و ممنوع
 تحصی  داتلی، صنعتی های سیاس  توسعۀ ارتقای در صدد صرفاً که ای یارانه اعطای از ها، یارانه
 از ماانع  مقارراتِ  از مقصاود   کارد  جلاوگیری  اسا ،  تجارت در انحراس ایجاد و اقتصادی منافع
 ییرقابا  تعقیاب،   هاای  یاراناه  کاارگیری  به در محدودی  دارای هک اس  مقرراتی یارانه، انحراس
 از شادن  مساتننی  معیارهاای  باا  اعطاایی  یاراناۀ  انطبااق  عادم  یا انطباق شناسایی آزمون واجد

   باشد یارانه دادن در زمان رسانی اط ع الزامات حاوی و ها، ممنوعی 
دارا  باه  هاا  آن کاردن  مناوط  و قاب  تعقیب های یارانه محدودی  در مستننی شدن از اعمال

 حماایتی  اقدامات آن که اس  ای بالقوه زیان جبران برای صنعتی، و محیطی زیس  مزایای بودن
 تماامی  و تجاویز  هاا  محادودی   زوال دیگار،  بیاان  باه   آورند وارد تجارت و بازار بر اس  ممکن
 در کاه  داشا   انتظاار  دنبای  اس  دفاع ییرقاب  مطمئناً نباشد، ییرعق یی اگر حمایتی اقدامات
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 شرط و قید بی نحو به تجارت در انحراس حاوی های یارانه تجدیدپذیر، های انرژی از حمای  قالب
 ناماۀ  موافقا   شاده،  بیاان  های ررورت وجود با ( Ziaee bigdeli, 2009: 191-192) شوند تجویز
 عا وه   اس  کننده ودمحد عینی های م ک و کافی رهنمودهای فاقد جبرانی اقدامات و ها یارانه

 اهاداس  و معیارهاا  باا  اعطاایی  یاراناۀ  مطابقا   ارزیاابی  برای آزمونی باید حاکم مقررات بر این،
 طاور  به بتوانند استیناس هیئ  و پن  که اس  آن آزمون از هدس  نماید ارائه مقررات در یادشده
 سانجش  ای های یاراناه  منب  سیاس  آثار نسب  به شده در تجارت را انحراس ایجاد میزان دقیق
 یاراناۀ  و ساو  یک از اهداس و ها گذاری سیاس  میان تناسب عنصر باید ارزیابی، شیوۀ در  نمایند
 میاان  آیاا  که شود بررسی باید ها ارزیابی در دیگر بیان به  شود بینی پیش دیگر سوی از اعطایی
 تناسابی ( تجدیدپاذیر انرژی  توسعۀ و محیط زیس  بهبود ورعی )اهداس آن  و اعطاشده یارانۀ
 تحصای   بارای  کاه  آنچاه  از فراتار  یاراناه  که اس  اهمی  حائز بسیار زیرا تیر، یا داشته وجود

 و هاا  یاراناه  ناماۀ  موافقا   گفته، نیازهای پیش با وجود  کار گرفته نشود به دارد، ررورت اهدافش
  س ا نکرده بینی پیش یارانه سنجش برای آزمون و معیاری هی  جبرانی اقدامات
 دول  سوی از شفافی  و رسانی اط ع لزوم ها، یارانه انحراس از مانع مقررات اساسی عنصر دیگر
 نظاام  رساانی،  اطا ع  و شافافی   بخشی اثر منظور به(  Rubini, 2012: 571) اس  یارانه اعطاکنندۀ

 ینهمچنا  و باشاد  رساانی  اطا ع  برای مناسب های مشوق واجد باید تجارت جهانی سازمان کنونی
 کاه  نمایاد  ورع رسانی اط ع مقررات از اعضا تبعی  عدم برای متناسبی اجراهای رمان  و تحریم
 (  Rubini, 2012: 571-572) هستند آن فاقد جبرانی اقدامات و ها یارانه نامۀ موافق  اکنون

 

 اروپا یۀاتحاد مقررات از الهام با ها چالش رفع. 2

 تجارت، جهانی سازمان های چالش رفع در اروپا اتحادیۀ مقررات مطلوبی  فرریۀ سنجش منظور به
 گردیاده اسا ،   تبیاین  انرژی تجدیدپاذیر  های یارانه باب در اروپا اتحادیۀ مقررات ساتتار نخس ،
 اروپاایی  مقاررات  از گیاری  بهره اتحادیه، و سازمان مقررات میان ساتتاری تفاوت صورت در چراکه

 باه  نساب   اتحادیاه  هاای  سیاسا   آن، از پس  شود  می واردش جامع پیشنهادی بستۀ یک عنوان به
    اس  گرفته قرار تحلی  و تجزیه مورد آن انحراس از مانع نیز مقرراتِ و ها یارانه تجویز چگونگی

 

 ریدپذیتجد یانرژ ۀارانی خصوص در اروپا یۀاتحاد مقررات ساختار .1. 2
معاهادات   قالاب  در تاوان  مای  را تجدیدپذیرانرژی  از حمای  باب در اروپا اتحادیۀ مقررات ساتتار

 Secondary))مقررات ثانویاه  ، Treaty Bases or Primary Legislation))اروپایی یا مقررات اولیه 

Legislation  و رهنمودهای حقوق نرم((Soft Law Guidance
 :Johnston, 2014)کارد   مشااهده  
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Charter of Fundamental Rights of the European Union))اساسای   حقاوق  منشاور   (20
 و 

عناوان   باه Treaty on the Functioning of the European Union) )اروپا  اتحادیۀ عملکرد معاهدۀ
منشاور   37 ادۀما  مطابق  دارند تأکید محیطی زیس  اهداس دستیابی بر ای اتحادیه مقررات معاهده
 هاای  حمایا   از تاوجهی  قاب  سطح بایستی اتحادیه، عملکرد معاهدۀ 11نیز مادۀ  و یحقوق اساس

گیارد   جای اتحادیه های سیاس  در پایدار توسعۀ اص  پایۀ بر محیط زیس  یفی ک یو ارتقا یمال
(Scholz and Bremen, 2014: 95  )مساتقیم  طاور  به یهعملکرد اتحاد ۀمعاهد 194 ۀماد همچنین 
آن اس  که با توجه به رارورت   گریانب یادشده ۀنموده اس   ماد یدکأت انرژی تجدیدپذیر ارتقای بر

عضو  یکشورها یانم یبه رو  همبستگ یدبا یانرژ ینۀدر زم یهاتحاد یاس س محیط زیس ، حفظ
تجدیدپاذیر   و جدید اشکال ارتقایاز آن اهداس،  یکینائ  شوند که  ینیکمک کند تا به اهداس مع

 آماده اسا  کاه    عملکارد  ۀعاهدم 107 ۀاز ماد 1بند  ۀ  در ادام(Backlund, 2016: 2)اس   انرژی
کماک   یادشده، مادۀ برابراس    دولتی های کمک محیطی، زیس  اهداس تحصی  های شیوه ازجمله
 اعطا نحوی به دولتی منابعاز مح   یا عضو دول  از سوی که اس  کمکی هرگونه معنای به دولتی
معاین   کاالهاای  ولیاد ت و تعهادات  از داری جاناب  باا  شده، تجاری رقاب  اتت ل درسبب  که شود
 کمیسایون  شاود،  می مربوط انرژی تجدیدپذیر به که تاجایی  (Haggqvist, 2017: 18) باشد همراه

 کماک دولتای   عناوان  باه  را انرژی تجدیدپذیر از ها دول  ییرمستقیم یا مستقیم اروپا عموماً کمک
 اصط   مشابه بر گرفته،شمول، بسیاری از اقدامات حمایتی را در دایرۀ لحاظ به که نماید می تلقی
   اس  ها یارانه نامۀ موافق  در ویژه یارانۀ

 را شکلی و ماهوی معیارهای اتحادیه، معاهدات های سیاس  اجرای وسیلۀ عنوان به ثانویه مقررات
 طور مستقیم به یا یادشده مقررات  نماید بینی می پیشاروپا  یسیونمختلف کم های طر  اجرای برای

 را هاا  آن اتتیارات، تفویض به توجه با کمیسیون یا شوند می تصویب اروپایی پارلمان و از سوی شورا
 ممنوعیا   از معافیا   مقاررات تاا   دهاد  میاجازه  یسیونبه کم یاراتاتت یضتفو ین  اکند می ورع

  (Johnston, 2014: 19) نمایاد را وراع   General Block (Exemption C(2014) 3292/3)عماومی  
 یاصط حات تخصص یتمام ی،عموم ممنوعی از  ی معاف مقرراتاز فص  اول  110 و 109 پاراگراس

 اسا   دهکار  یفرا تعر ی تجدیدپذیرو منابع انرژ محیطی زیس  استانداردهای ی،ازجمله کمک دولت
مقاررات   41ۀ تااص مااد   طاور  باه   1شاود  می یحقوق یدهایابهام و زوال ترد رفع این امر سببکه 

 یبرا کمک دولتی 42 مادۀ تجدیدپذیر، یانرژ یجه  ارتقا گذاری یهسرما یبرا یکمک دولت یادشده
 بارداری  بهاره  برای کمک 43 مادۀ و تجدیدپذیر، منابع از ناشی الکتریسیتۀ ارتقای جه  برداری بهره

   2اس  دانسته مجاز شرایطی تح  را تجدیدپذیر یانرژ یجه  ارتقا

                                                           
1. see: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf. pp. 37-38 
2. see: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf. pp. 80-83. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
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حقاوق   ۀدر حوز یدولت های کمکرهنمودهای  یه،و مقررات ثانو ای مقررات معاهده برت س
انارژی   ارتقاای  و توساعه  زمیناۀ  در کمیسایون  اتتیاارات  یاجارا  چگاونگی نرم قرار دارد و باه  

 اماا  نیستند، آور الزام ها دادگاه و اشخاص عضو، کشورهای برای رهنمودها  پردازد می تجدیدپذیر
آن ملزم  ی به رعا Legitimate Expectation))مشروع  انتظارات دکترین مبنای بر را کمیسیون

 انارژی تجدیدپاذیر   از حماایتی  هاای  برنامه به که تاجایی ( Johnston, 2014: 40-41)نماید  یم
 Energy and Environment Aid) زیس  محیط و انرژی به رهنمودهای کمک شود، می مربوط

Guidelines 2014و رویکارد  باازار   پذیر درانرژی تجدیددن کر یکپارچهبر  یتوجه طور قاب  ه(، ب
 را شماری بی محیطی زیس  های سیاس  و اهداس رهنمودها  اس  نموده مبتنی بر رقاب  تمرکز

را  هاا  سیاسا   و اهاداس  آن ماالی،  کمک اعطای با بایستی عضو های دول  که اند کرده فهرس 
 Scholz and)  آمده اس ی تفص به EC/2009/28دستورالعم   3 ۀامر در ماد ینا و تعقیب نمایند

Bremen, 2014: 91 (  ناوع تجاارت، از ساه    یاروپا برت س سازمان جهان یۀاتحاد ینکها مختصر 
 ویژه طور به مقررات آن همگی که برده اس  بهره ها یارانه حقوقی ساتتار برای مقررات و قوانین

 اند  داشته تمرکز تجدیدپذیر  انرژی به یدولت های کمک بر

 

 ممنوع یدولت یها کمک از ریدپذیتجدی انرژ یها رانهای یاستثنا .2. 2
 باه  دولتای  هاای  کماک  برتای  عماومی،  ممنوعیا   از معافیا   مقاررات  43 تا 41 مواد مطابق
 توجیاه اماا   ،1مجااز شاناتته شاده اسا      ها این انرژی یارتقا برای برداری بهره و گذاری سرمایه
 دشوار کمیدر تعارض اس ،  المل  نبی تجارت حقوق اصول با که یدولت های کمک سایر قانونی

 را ی تجدیدپذیرحاص  از انرژ یتۀسیالکتر 2اروپا اتحادیۀ های دادگاه اینکه توریح  رسد می نظر به
 رعایا   به متعهد ینی تود،اص  استق ل تقن با وجودعضو  یکشورها ،رو یناز ا ،3دانند می کاال

 داتلای  بازارهای به دسترسی و کاالها زادآ انتقال اص  همچون اروپا اصول یادشده در معاهدات
 هاای  محادودی   اتحادیه، عملکرد معاهدۀ 35 و 34 برابر مواد  ( Lakatos, 2004: 124)هستند 
 بنابراین  4اس که آثار مشابه دارد، ممنوع  اقدامی هرگونه و صادرات و واردات بر شده ورع کمّی
باا   یمنوط به استفاده از توان داتلا  ایه یارانه و ترید تضمین مشوق همچون دولتی های کمک

کاه   کناد  ایجااد مای   واردات کاالها به داتا  کشاور  در  هایی ی محدود یض،تبع اعمالتوجه به 
 بار  الملا   یناصول حقوق تجارت ب ینجا  تا به ا(Kahl, 2014: 46)مطابق مواد فوق ممنوع اس  

                                                           
1. see: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf. pp.80-83. 

 «ALMELO» یدعو یزو ن م1964به سال  «COSTA– ENEL» دعوی در اروپا دادگستری دیوان اینکه همانند  2
 ( (ziaee bigdeli, 2009: 179 اس  دانسته کاال را یسیتهالکتر صراح  به

3. see: https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180189en.pdf. 
4. https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:EN:PDF.p. 61. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-12/cp180189en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:EN:PDF.p
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 ماادۀ  تصاویب  با اروپا حادیۀات و نیس  مطلق برتری این لیکن دارد، برتری زیس  محیط حقوق
 تجااری  اصاول  بار  شارایطی  تح  را ی تجدیدپذیر انرژ از دولتی های عملکرد، کمک معاهدۀ 36

 از جلاوگیری  سابب  نبایساتی  35 و 34 مواد مقررات، 36 مادۀ اساس بر  داند می حاکم یادشده
 اوالً ینکاه وط بر االبته مشر ؛صادرات گردند و شده بر واردات ورع های محدودی  یا ها ممنوعی 
 امنی  یا عمومی های گذاری سیاس  عمومی، ات ق مبنای بر شده اعمال ی و محدود ی ممنوع
 یااً ثان و باشاد  یاه قابا  توج  یاهاان گ یاا  یواناتح ها، انسان حیات و س م  از حمای  و عمومی
 بار  پنهاان  های محدودی  یا تودسرانه تبعیض اعمال جه  در ابزاریعنوان  هب یادشدهاقدامات 
 از ماالی  هاای  حمایا    Scholz and Bremen, 2014: 98)) برده نشاود   کار به اعضا میان تجارت

 ۀمشمول ماد مطمئناً جاندارانو س م   یاتبا ح یمشجه  ارتباط مستق به انرژی تجدیدپذیر
پنهان بار   های محدودی  و تودسرانه تبعیض فقدان) شرط دوم ینمأدر جه  ت یکنل اس ، 36
 نیاز  و مفهوم بایستی نکرده، تعریف را گفته پیش اصط حاتعملکرد  ۀرت(، ازآنجا که معاهدتجا
جساتجو نماود     ییو محااکم اروپاا   یسایون کم گیاری  تصمیم در را یادشده شروط ارزیابی نحوۀ

 آزماون » انارژی تجدیدپاذیر،   دولتای  هاای  کماک  تصاویب  و توجیاه  منظاور  به اروپا کمیسیون
Balancing Test)) «بخشی تعادل

 بررسای  نخسا   ایان آزماون،   بار اسااس    اس  کرده ارائه را  
 انرژی تأمین تاص طور به و مشترک راستای منافع در عضو دول  حمایتی اقدام آیا که شود می
دوم باه   ۀدر مرحلا  پاسا ،  بودن منب  صورت در  تیر یا اس  شده تعریف تجدیدپذیر منابع از
 امکان آن اثر بر که شده اس  ای شایسته طراحی گونه به یتیحما اقدام آیا که پردازد یامر م ینا

 تاأمین  تااص  اهاداس  دولا   های کمک که درصورتی  باشد داشته معین وجود اهداس تحصی 
 معیاار  احاراز  راساتای  در و آتار  مرحلاۀ  در کمیسایون  را لحاظ کرده باشاد،  انرژی تجدیدپذیر

ماد   چه کیفی و کمی لحاظ به چه را الکا آزاد تجارت اص  نقض شدتProportional) )تناسبْ 
 منفی تأثیر با بایستی دولتی کمک دیگر بیان به(  (Ziaee Bigdeli, 2011: 19 دهد می قرار نظر

 میزان همان یارانۀ اعطاشده، عوضِ پذیر بود که در امکان اگر و باشد داشته تناسب آن بر تجارت
 باه  را دولتای  کمک توانستیم می یا باشیم، داشته کمتری میزان یارانۀ با را تجارت بر محدودی 

 اهاداس  باه  هام  و باشاد  داشاته  تجاارت  بار  کمتاری  منفای  آثاار  هام  کاه  دهایم  انجام نحوی
 را تناساب  معیار یا یارانۀ اعطاشده دولتی کمک صورت،  این در نشود، وارد تللی محیطی زیس 
  اس  تودسرانه شده اعمال تبعیض و نکرده کسب

 از بسایاری  عملکرد، معاهدۀ 36 مادۀ استفاده از با نیز اروپایی های گاهداد کمیسیون، همانند
آلماان   تعرفۀ ورع دعوی در نمونه برای  دانند می جایز را انرژی تجدیدپذیر به دولتی های کمک

(Preussen Elektra (Judgment
 در آلماان  تعرفاۀ  وراع  که رسید نتیجه این به دادگاه اینکه با 

 اسا ،  صادرات و واردات بر کمی سهمیۀ ورع با برابر کام ً آثار حیث از رتجدیدپذی الکتریسیتۀ
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 اقادامات  ،36 ماادۀ  مطاابق  دادگااه  زیارا  دانسا ،  قاانونی  توجیه واجد را آلمان حمایتی برنامۀ
 :Bremen and Scholz, 2014 ) شمرد مجاز را محیطی زیس  اهداس تأمین در راستای حمایتی

(Alands Vindkraft)« وندکرف  نسآال» دعوی در طور همین(  99
 صارفاً  یاازات امت یکه اعطا  

 دادگاه بوده اس ، آمیز تبعیض و اعطا شده نروژ و سوئد در مستقر یتۀسیالکتر یدتول یزاتبه تجه
 از گیاری  بهره با درنهای  لیکن نمود، احراز را تجارت بر شده اعمال کمی های محدودی  اینکه با

 باه  تناساب،  معیاار  دقیق ارزیابی نیز محیطی و اهداس زیس  احراز ،36 مادۀ یعموم های زمینه
از انارژی   یتیحماا  هاای  مانع برناماه  کاالها و منع تبعیض، آزاد انتقال اص  که رسید نتیجه این

 نیاز  Essent Belgium))« اسان  » دعاوی  در ( Johnston, 2014: 35-36)شود  ینم تجدیدپذیر
 ف نادرز، موجاب   منطقاۀ  در تجدیدپاذیر  منابع از تولیدی الکتریسیتۀ مختص مالی های حمای 
 به نسب  آمیز تبعیض عملی روشنی به یادشده دولتی کمک هرچند  گردید واردات بندی سهمیه

 اقادام  کاه  باود  نظار  ایان  بر درنهای  اروپایی دادگاه اما شد، می محسوب ییرداتلی الکتریسیتۀ
 از یکای  مبناای  بار  و تناسب معیار رعای  با ندتوا می کمیتی های محدودی  دربردارندۀ حمایتی
در   (Penttinen, 2014: 124-128)شاود   قانونی محسوب 36 ۀدر ماد یادشده یعموم های زمینه
صاراح  اعا م کارد، اقاداماتی کاه باه نفاع عماوم          نیز دادگاه باه  Bauhuis))« باهیس»دعوی 

تواناد   بارد، نمای   ره نمای )همچون حفظ محیط زیس ( اس  و صرفاً یک کشاور عضاو از آن بها   
 .(Penttinen, 2014: 104) عنوان ناقض و مانع آزادی تجارت محسوب شود به

 Praktische) «کنکااوردانز پاارکتیش»اصاا   ۀ عملکاارد،معاهااد 36 ۀنظاار از ماااد صاارس

Konkordanz) یاد کأت الملا   باین  تجارت حقوقبر  یطیمح یس ز های سیاس  حاکمی  بر نیز 
اهاداس   ینتوز یبه معنا بوده،فرانسه و آلمان  یجمله اصول حقوق اساساز گفته پیشدارد  اص  

اگر اقدام دول  عضو  یادشدهدارند  مطابق اص   یکدیگر ارزشی برابربه  بنیادینی اس  که نسب 
از حقاوق   یاک هر تاوان  می شود، دیگر اساسی حق مانع اساسی، حق یک از بردن در جه  بهره

از  یا  اقدام دول  در حما یاداش  که آ یانب ی نهادرنمود و  ینتوز یگریرا در مقاب  د یاساس
دارا   اصا  تجاارت آزاد کاالهاا و    یار ت یااس   یهقاب  توج یگریو ممانع  از د یحق اساس یک
 توان یاما م ،هستند ی اروپا واجد اولو یۀهر دو مهم و در حقوق اتحاد یس  سالم،ز یطمح بودن

 حمایا   در موجاود  محیطی زیس  اهداس واسطۀ به را رتتجا بر شده ایجاد محدودی  و تبعیض
 ( Scholz and Bremen, 2014: 101)نمود  یهتوج انرژی تجدیدپذیر از مالی

 

 ریدپذیتجد یها ارانهی انحراف از مانع مقررات ینیبشیپ. 3. 2
 هاا  حمایا   ایان  انرژی تجدیدپاذیر،  به دولتی کمک باب در اتحادیه مقررات سخاوتمندی وجود با
 اهاداس  از هاا  یاراناه  انحاراس  و اساتفاده  سو  از جلوگیری برای ویژه مقرراتی و نبوده حصر و حد بی
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 انارژی تجدیدپاذیر   هاای  یاراناه  بار  هایی محدودی  سویی از اروپا اتحادیۀ اس   شده ورع اتحادیه
 و تصاویب  بار  نظاارت  و کنتارل  تصاوص  در را جاامعی  مقاررات  دیگار،  ساوی  از و نماوده  مقرر
مقررات معافی  از ممنوعیا    41 ۀدر ماد ییاروپا گذار قانون  اس  کرده ورع ها یارانه رسانی اط ع
 جها   گذاری یهسرما ی دردولت های کمک یاعطا یزتجو یبرا یقی رادق و متعدد معیارهای عمومی
 باه  یاد با صارفاً  یدولتا  هاای  کماک  اینکه ازجمله اس ؛ نموده بینی پیش انرژی تجدیدپذیر ارتقای
منعطفای محادود    و معاین  های سقف به یزن حمای  یزانشود  م داده یدو منصوبات جد زاتیتجه
 منااطق  نیاز  و کماک  کننادۀ  دریافا   اقتصادی فعالی وسع   یبر مبنا سقف حمای  مالی بوده،
واراح،   شافاس،  معیارهاای  مطابق یکمک مال   اگراس  یشقاب  افزا گذاری، سرمایه پوشش تح 

 تاا  تواناد  یما  یکمک ماال  یزاناعطا شده باشد، م ای و رقابتی وسۀ مناقصهآمیز و طی پر ییرتبعیض
 یادشاده،  مقاررات  18 ماادۀ  برابر  1دهد قرار پوشش تح  را گذاری سرمایه های هزینه درصد 100
 بارای  رروری و مضاعف گذاری سرمایه به مربوط های هزینه صرفاً یارانه دریاف  شایستۀ های هزینه
از شامول دریافا     عملیااتی  هاای  هزیناه  رو، ایان  از و محیطی هستند س زی استانداردهای کسب

 های هزینه از سهمی باید کننده آلوده همچنین ؛(Ziaee bigdeli, 2011: 18)اند  کمک دولتی تارج
 از حفاظ  برای گذاری سرمایه امر در دولتی کمک که مواردی در منال برای  کند پردات  را مازاد

 و متوساط  عظایم،  ناوع  اقتصادی فعاالن برای دولتی کمک حداکنر پذیرد، می انجام محیط زیس 
 فعال)بیشتر  کنندۀ آلوده که معناس  به این این و 2اس  درصد 55 و 45 ،35 ترتیب و به کوچک،
  دارد ها هزینه جبران در بیشتری سهم ،(بزر  اقتصادی

 هاای  ل و نظاارت بار کماک   واجد نظام جامع کنتار  یارانه، اتحادیه به موازات تجویز مقررات
 108 ماادۀ  1 بناد  مطاابق   شاود  مای  اجرا ییمحاکم اروپا یسیون وکم وسیلۀ که به اس  دولتی
 ، تماامی عضاو  یکشاورها  یباا همکاار   بایستی هموارهاروپا  یسیونکم اتحادیه، عملکرد معاهدۀ
 امار  نایا  بررسای  باه  در آیااز  کمیسایون   3دهاد  قرار بازنگری مورد را کمک دولتی های برنامه
 107 مادۀ کمک دولتی عنوان مشمول انرژی تجدیدپذیر از کننده حمای  اقدام آیا که پردازد می

 رساانی از پایش   اطا ع   باه  نیاز حمایتی اقدام بود، منفی پاس  اگر  تیر یا اس  عملکرد معاهدۀ
 عطاای ا کمیسایون  اگار  اما شود  می تارج اروپا کمیسیون نظارت و کنترل از نتیجه، در و ندارد

 مااهوی  و شاکلی  الزاماات  باا  کماک دولتای   انطبااق  بعد مرحلۀ در نمود، احراز را کمک دولتی
 کمک دولتی انطباق، صورت در  گیرد می قرار بررسی مورد عمومی ممنوعی  از معافی  مقررات
 همااهنگی  کمیسایون  اگر حال  دارد اجرا قابلی  کمیسیون تصویب و رسانی اط ع به نیاز بدون

 م2008 محیطای  زیسا   رهنمودهاای  در را این شرایط کمک دولتی ولی نکرد، احراز را یادشده

                                                           
1. see: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf.p. 80. 
2. see: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf.p. 80. 
3. see: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:EN:PDF.p. 92. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf.p
https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf.p
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:EN:PDF.p
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 Ziaee)نمایاد   تصاویب  را کماک دولتای   تااص  طاور  به تواند می کمیسیون باشد، کرده تأمین

bigdeli, 2011: 18  )باازار  مقاررات  باا  یدولتا  کماک  های طر  یابددر یسیونکه کم یصورتدر 
تصمیمی مبنی  تواند می شود، می سو استفاده دولتی های کمک نچنی از یا نیس  سازگار داتلی

 بر لغو حمای  مالی دول  عضو و یا اص   آن طی مدت معین اتخاد نماید 

کماک   هاای جدیاد   برناماه  هرگوناه  تا هستند ملزم عضو کشورهای تمامی معمول حال  در
 به تصویب کمیسایون برساانند   رسانی کنند و اط ع اجرا از قب  را ها آن تغییر یا اص   دولتی،

(Rubini, 2012: 575 ) مقاررات  از معافیا   مقاررات  43 و 42، 41 ماواد  یادشده، الزام وجود با 
 و ی تجدیدپاذیر انرژ ارتقای جه  برداری بهره و گذاری سرمایه به مربوط دولتی های کمک کلی،

 الزام از معافی  مشمول را رتجدیدپذی منابع از الکتریسیته ارتقای برای برداری بهره کمک دولتی
 یادشاده از ماواد   یکهر ی ِمتعدد ذ یطشرا ینکها به منوطدانسته اس ،  رسانی از پیش اط ع  به

 ۀاز مااد  «الاف »بخش  برابر، گفته پیش ی از معاف استفاده سو  عدم برای مقاب  در  گردد رعای 
اش اجارا   که برنامۀ حماایتی  بایستی ظرس ده روز کاری از زمانی عضو دول  هر آن مقررات، 11
رسانی و  از اط ع یادشدهمقررات  یکه بر مبنا یدولت هر کمک مختصری را از اط عات شود، می

باه   یدسترسا  الکترونیکای و  آدرس باا  همراه معین فرم  در گردیده، تصویب کمیسیون معاس
 اتتیاار  ی دررساانی الکترونیکا   از طریاق نظاام اطا ع    ،اص حات طر ( طور ینمتن )هم یتمام

 اط عاات  ها، گزارش حفظ لزوم بر نظارت، عنوان با مقررات همان 12 مادۀ  دهد قرار کمیسیون
کاه   یخیتا ده ساال از تاار   یدبا هایی گزارش چنین  اس  کرده یدکأت یدولت های کمک اسناد و

   1شود نگهداری گردیده اس ، اعطا یدولت کمک

 مقاررات  اجارای  تضامین  در اهمیتی حائز نقش نیز اروپایی های دادگاه کمیسیون، بر ع وه
کاه   یدولتا  هاای  کماک  بارای  مناسبی اجراهای رمان  بایستی ملی های دادگاه  دارند یادشده
 از  شاوند  مطمائن  ییرقاانونی  های کمک آثار زوالتا از  یرنددرنظر گ هستند،مقررات این ناقض 
Court of (Justice of the EU)دیوان دادگستری اروپاا   دیگر، سوی

کاه   اسا   یمرجعا اولاین    
 260 ماادۀ  مطاابق  و دبه چالش بکشا  یدولت های کمک زمینۀ در را کمیسیون تصمیم تواند یم

 اعضاای  یرا بارا  ینبه پرداتا  مبلام معا    ی همچون محکوم رمان  اجرایی عملکرد، معاهدۀ
 ( Johnston, 2014: 21-23) گیرد مینظر از مقررات درمتخلف 

 

 نتیجه

 سابب  شافاس،  معیارهاای  و اقتصادی مبنای نبودن دارا دلی  به تجارت جهانی زمانسا مقررات

                                                           
1. see: https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf. pp. 52-53. 

https://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/practical_guide_gber_en.pdf
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  اسا   شاده  و اناواع آن  یاراناه  مفهاوم  شناسایی زمینۀ در دلی  فاقد و موسع تفسیرهای ابهام،
 اسا    انارژی تجدیدپاذیر   یاراناۀ  بااب  در تااص  سیاسا   هرگونه فاقد تجارت جهانی سازمان
 در کاه  انارژی تجدیدپاذیری   یاراناۀ  جبرانای،  اقادامات  و هاا  ارانهی نامۀ موافق  مطابق همچنین
 اسا ،  تجااری  اصول برتی ناقض و دارد برمی گام آب و هوایی تغییرات کاهش سیاس  راستای

 مناوط  یاراناۀ  اعطای این سازمان مقررات  گیرد می قرار قانونی تعقیب قاب  یارانۀ بندی طبقه در
 باا  یکساان  اقتصاادی  آثاار  و صنعتی محیطی، زیس  فواید جودو با را داتلی توان از استفاده به

 هاایی  موقعیا   در ساازمان  های سیاس  مطابق  اس  دانسته ممنوع مطلق طور به ها، یارانه سایر
 طاور  باه  گیرناد،  مای  قرار یکدیگر با تعارض در محیط زیس  حفظ و آزاد تجارت سیاس  دو که

 برای آزمونی گونه معیار و هی  در مقررات سازمان  اس  المل  بین اصول تجارت با برتری مستمر
 های سیاس  از ناشی تجاری انحراس میزان سنجش و آن اهداس با اعطایی یارانۀ مطابق  ارزیابی
 باه  الازام  فاقاد  ساازمان  مقاررات  هاا،  یارانه بر کنترل و نظارت تصوص در  ندارد وجود ای یارانه
 رعایا   باه  الازام  منظاور  به هایی را تحریم و ها مشوق همچنین بوده، و اجرا از پیش رسانی اط ع
  اس  نکرده بینی پیش رسانی اط ع
 در( یاژه و یاراناۀ ) دولتای  های کمک یمو مستق یحطور صر هب اروپا اتحادیۀ مقاب ، مقررات در
  اسا   نموده تجویز شرایطی تح  را انرژی تجدیدپذیر ارتقای برای برداری بهره و گذاری سرمایه
 هاا  حمای  البته اس   سخاوتمندانه بسیار دولتی های کمک مقررات در میزان تجویز این رویکرد

 و بخشای  تعاادل  آزماون  دقیاق،  های محدودی  اعمال رمن اروپا اتحادیۀ و نبوده حصر و حد بی
 مقاررات  واجاد  همچنین اروپایی نظام  اس  کرده ارائه دولتی های کمک تصویب برای را تناسب

 اعماال  باا  اروپاایی  هاای  دادگاه و کمیسیون که اس  رسانی اط ع و دولتی های کمک نظارتی بر
   نمایند می اجرا را ها آن ها تحریم و ها مشوق
 مطلاوب  نظاام  از تواند مقررات می اص   زمان در تجارت جهانی سازمان نگارندگان، نظر به
 یاک  شاک   باه  مقررات آن از کام  برداری رونوش  اما برد، بهره اروپا اتحادیۀ دولتی های کمک
 متعاددی  عناصر  نیس  ممکن حقوقی نظام دو میان ساتتاری تفاوت دلی  به پیشنهادی بسته

 وظیفاه  ایفاای  اروپاا  اتحادیاۀ  نظاام  در رهنمودهاا  و اروپاایی  محااکم  اروپا، کمیسیون همچون
 بایساتی  ارتتجا  جهانی سازمان  یاف  تجارت جهانی سازمان در را ها آن توان نمی که نمایند می
انارژی   یاراناۀ  آزاد، تجاارت  و محیطای  زیس  های سیاس  میان بُرد -بُرد رابطۀ به دادن پایان با

 از اساتفاده  باا  را هاا آن و دهد قرار قانونی تعقیب ییرقاب  های یارانه شمول تح  را تجدیدپذیر
  نماید حاکم المللی بین تجاری اصول بر تناسب و بخشی تعادل آزمون
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