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شركات

مرسيدس« ...غش» في استهالك الوقود وضرر بالبيئة
في وقت تحتفل فيه
شركة «ت .غرغور وأوالده»،
وكالء «مرسيدس ـ ـ بنز»
في لبنان بتحقيق حجم
مبيعات قياسية عام 2016
ومحافظتها على الصدارة
من حيث المبيعات ضمن
فئة السيارات الفخمة،
كشفت دراسة حديثة
نشرت في كانون األول
الماضي أن عمالق السيارات
األلمانية مرسيدس تصدر
الئحة الغشاشين في ما
يتعلق بالفرق بين استهالك
الوقود الفعلي للسيارات
على الطرقات ونتائج
استهالك الوقود المسجلة
في المختبرات ،إضافة إلى
معدالت انبعاثات ثاني
أوكسيد الكربون  ،CO2ما
ينتج عنه «خداع» موصوف
للسائقين الذين يقعون
ضحية تسويق كاذب
ومعطيات غير دقيقة
رضا صوايا
عراقة االسم وحدها ال تكفي .مرسيدس
ت ـخــدع زبــائـنـهــا وت ـضــر بــالـبـيـئــة .هــذا
مــا تــؤكــده دراس ــة بعنوان “Mind The
 ”Gap 2016ص ــادرة عــن املنظمة غير
الحكومية Transport and Environment
التي تهدف إلــى تعزيز سياسات نقل
ترتكز إلى أسس التنمية املستدامة في
االتحاد األوروب ــي والعالم ،وتضم 50
جمعية من  26بلدًا أوروبيًا.

هوة تتسع
وفقًا للدراسة ،فإن «السيارات الجديدة

نالت مرسيدس المرتبة ما قبل األخيرة
في ما يتعلق بنسب التحسينات في
معدل االنبعاثات

لـ ــم ت ـص ـب ــح أكـ ـث ــر ك ـ ـفـ ــاءة ك ـم ــا تــدعــي
الشركات املصنعة ،والتقدم في خفض
االنبعاثات على الطرقات توقف ملدة 4
س ـنــوات» .كما أن الـفــارق بــن النتائج
الرسمية الصادرة عن املختبرات وأداء
السيارات الفعلي على الطرقات ينمو
بـشـكــل كـبـيــر وم ــن دون أي ض ــواب ــط،
ح ـي ــث ق ـف ــزت الـ ـف ــروق ــات م ــن  %9ع ــام
 2001إلــى  %28عــام  2012و %42عام
 ،2015ويقدر أن تزداد لتبلغ  %50قبل
عام .2020
األدلة بحسب املنظمة «ال تقبل الجدل»
كونها تستند إلى تحليل تلوي Meta-
 analysisأع ــده املجلس الــدولــي للنقل
ال ـن ـظ ـي ــف  ICCTق ـ ـ ــارن ف ـي ــه م ـع ــدالت
االن ـب ـع ــاث ــات املـسـجـلــة ف ــي املـخـتـبــرات
وعلى الطرقات لحوالى مليون سيارة
مــن مختلف أنـحــاء االتـحــاد األوروب ــي
ف ــي  13م ـج ـمــوعــة ب ـي ــان ــات مـخـتـلـفــة.
وبـ ـحـ ـس ــب امل ـ ـج ـ ـلـ ــس ،فـ ــإنـ ــه ون ـت ـي ـجــة
التـ ـ ـس ـ ــاع الـ ـ ـه ـ ــوة «ل ـ ــم يـ ـع ــد ل ـل ـن ـتــائــج
الــرسـمـيــة الـ ـص ــادرة ع ــن ال ـشــركــات أي
م ـص ــداق ـي ــة ح ـت ــى ك ــأس ــاس لـلـمـقــارنــة
ب ــن ال ـن ـم ــاذج أو امل ــودي ــات املختلفة
للسيارات».

مرسيدس...األسوأ
س ـي ــارات مــرس ـيــدس لــديـهــا الـفـجــوة
األكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــر ب ـ ـ ــن ن ـ ـتـ ــائـ ــج امل ـ ـخ ـ ـت ـ ـبـ ــرات
وال ـن ـت ــائ ــج ال ـف ـع ـل ـيــة امل ـس ـج ـل ــة عـنــد
قيادة السيارة على الطرقات .إذ يزيد
اسـتـهــاك ال ــوق ــود الحقيقي بنسبة
 %54ع ــن ال ـن ـس ـبــة الــرس ـم ـيــة املـعـلــن
عنها استنادًا إلى املختبر.

وهناك أسباب عدة تفسر هذا التباين
الـكـبـيــر ف ــي ال ـن ـتــائــج .لـكــن ال ــاف ــت أنــه
فــي حــال أخــذنــا فــي االعتبار الوسائل
واألس ـ ــالـ ـ ـي ـ ــب ال ـ ـتـ ــي ق ـ ــد ت ـس ـت ـخــدم ـهــا
ال ـش ــرك ــات لـتـغـطـيــة ال ـن ـســب الـفـعـلـيــة،
فــإنـهــا مجتمعة ال يـمـكــن أن «تـســاهــم
في ازدياد الفجوة بأكثر من  ،»%50ما
دفع املنظمة إلى الطلب من املفوضية
األوروبـ ـ ـي ـ ــة ال ـت ـح ـق ـيــق ف ــي ان ـت ـهــاكــات
مرسيدس.
ف ـع ـلــى س ـب ـيــل امل ـ ـثـ ــال ،ب ـل ــغ االخ ـت ــاف
فــي نتائج االخ ـت ـبــارات على الطرقات
بالنسبة إل ــى س ـيــارات مــرسـيــدس من
فئة  A-Classو E-Classحــوالــى ،%56
وإل ـ ـ ــى سـ ـ ـي ـ ــارات م ــرسـ ـي ــدس مـ ــن فـئــة
 .%54 C-Classوحلت في املركز الثاني
ك ــل م ــن ش ــرك ـت ــي  Audiو  Smartمــع
تسجيل كل منهما نسبة .%49
وألن امل ـص ــائ ــب ال ت ــأت ــي ف ـ ـ ــرادى ،فــإن
م ــرسـ ـي ــدس ن ــال ــت أيـ ـض ــا امل ــرتـ ـب ــة مــا
ق ـب ــل األخ ـ ـيـ ــرة ف ــي م ــا ي ـت ـع ـلــق بـنـســب
ال ـت ـح ـس ـي ـنــات ف ــي م ـع ــدل االن ـب ـعــاثــات
امل ـصــرح عـنـهــا مــن قـبــل ال ـشــركــات بني
عامي  2008و .2015إذ أن أقل من %20
مــن التحسينات املعلن عنها مــن قبل
مــرسـيــدس أمـكــن تلمسها فعليًا عند
ق ـي ــادة ال ـس ـي ــارات عـلــى ال ـط ــرق ــات .أمــا
األفضل في هذا الصعيد فهما شركتا
 BMWو  Toyotaاللتان تخطت نسب
التحسينات الـتــي أعلنا عنها والتي
أمـ ـك ــن ال ـت ـث ـب ــت مـ ــن ص ــدق ـي ـت ـه ــا عـلــى
الطرقات أكثر من .%50

آثار الغش
تـ ـشـ ـي ــر ال ـ ـ ــدراس ـ ـ ــة إل ـ ـ ــى أن الـ ـت ــاع ــب
بالنتائج مــن قبل الـشــركــات املصنعة
ل ـ ـ ـل ـ ـ ـس ـ ـ ـيـ ـ ــارات ي ـ ـ ـ ـ ـ ــؤدي إل ـ ـ ـ ـ ــى «خ ـ ـ ـ ـ ــداع
ال ـســائ ـقــن» ال ــذي ــن ل ــن يـحـصـلــوا على
الـتـخـفـيـضــات امل ــوع ــودة ف ــي م ـعــدالت
استهالك الوقود ،ما ينتج عنه زيادة
فــي إنفاقهم على الــوقــود تـقــدر ب ــ549
ي ـ ــورو س ـن ــوي ــا .وت ـك ـمــل الـ ــدراسـ ــة أنــه
«كلما زاد إنفاق السائقني على الوقود
كلما تراجعت قدرتهم على شراء سلع
وخــدمــات أخــرى ما يــؤدي إلــى تراجع
معدالت النمو وفرص العمل».
إضافة إلى ما تقدم ،وفي حال استمرار
الوضع على ما هو عليه لعام ،2030
ف ــإن الـســائـقــن فــي االت ـحــاد األوروب ــي

الفرق بين نتائج المختبرات و نتائج القيادة الفعلية على الطرقات 2015

نسب التحسينات في معدل االنبعاثات التي تحققت فعليًا على الطرقات بين 2015- 2008

س ـيــدف ـعــون تــري ـل ـيــون دوالر إضــافــي
ع ـل ــى ال ـ ــوق ـ ــود ،وس ـي ـض ـط ــر االتـ ـح ــاد
األوروبــي إلى شراء  6مليارات برميل
نـفــط إض ــاف ــي م ــا سـيـفــاقــم م ــن تبعية
أوروبــا في مجال الطاقة ويؤثر سلبًا
في ميزان املدفوعات.
م ــن ال ـنــواحــي الـبـيـئـيــة ،ف ــإن مــواصـلــة
هـ ــذه األس ــال ـي ــب س ـيــزيــد م ــن مـخــاطــر
ال ـت ـغ ـيــرات امل ـنــاخ ـيــة ال ـتــي ق ــد يصبح
من الصعب التحكم بها .أمــا تجاريًا،
ف ــالـ ـت ــاع ــب الـ ـ ـ ـ ــذي ت ـن ـت ـه ـج ــه ب ـعــض
ال ـ ـشـ ــركـ ــات فـ ــي ب ـي ــان ــات ـه ــا الــرس ـم ـيــة
سـيــؤثــر سلبًا مــن حـيــث املـبـيـعــات في
بــاقــي ال ـشــركــات املـصـنـعــة لـلـسـيــارات
األكـثــر شفافية والـتــي تنتج سـيــارات
أكثر فعالية.

تـطــرقــت ال ــدراس ــة كـمــا هــو واض ــح في
الـ ـن ــص وفـ ــي الـ ــرسـ ــوم ال ـب ـيــان ـيــة إل ــى
شركات متعددة تلجأ إلى التالعب في
النتائج .لكن يبقى لتواجد مرسيدس
ضمن القائمة ال بــل على رأسـهــا وقع
الصدمة نظرًا إلى ما للشركة العريقة
ّ
من تاريخ في عالم السيارات .وفي ظل
ه ــذه امل ـع ـط ـيــات يـصـبــح م ــن امل ـش ــروع
التساؤل هــل الفضيحة التي عصفت
بشركة فولسفاغن لم تكن سوى رأس
جبل الجليد ،وبالتالي بداية لتدحرج
كرة ثلج قد تصيب الشركات املصنعة
ل ـل ـس ـيــارات ف ــي مـقـتــل وت ــرت ــب عليها
تكاليف باهظة؟ واألهم ماذا عن لبنان
وعن املستهلك اللبناني املعروف عنه
عشقه للمرسيدس؟

أسباب الفروقات
تلجأ الشركات المصنعة للسيارات إلى اساليب متعددة تساعدها على التالعب بالنتائج ومنها :

