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Tata Nano: машина за сто тисяч рупіи . 

 

Одного дощового дня 2002 року Ратан Тата, президент індійської Tata 

Group, їхав в аеропорт Бангалору. Перед ним розгорталась типова картина: 

уся дорога забита найрізноманітнішими скутерами. Ось батько кермує 

скутером, його мала дитина стоїть перед ним, а позаду сидить дружина з 

немовлям, причепленим за спиною. Раптом скутер заносить, він 

перекидається, і вся сім'я котиться по дорозі. Водій Ратана ледь не наїхав на 

бідолашних. Саме в цей момент Ратан Тата вперше подумав про те, що стане 

його мрією на найближчі п’ять років, для реалізації якої знадобиться 

глобальна мережа з 800 постачальників. Він задумав створити автомобіль, 

який був би доступним по ціні для масового покупця в Індії. У недбалому 

коментарі репортеру Тата зазначив, що машина мала б коштувати близько 

ста тисяч рупій (на той час це становило коло 2 200 дол. США). Зазначена 

ціна була нереально низька, але незважаючи на це і незважаючи на зростання 

цін на запчастини і сировину протягом часу розробки моделі, Тата виконав 

свою обіцянку споживачам Індії: випустити машину за 100 000 рупій. 

 

Tata Group i Tata Motors 

Tata Group – компанія, заснована у 1868 році Джамшеджи Татою. Це одна 

з найстаріших і найповажніших компаній Індії. Її штаб-квартира знаходиться 

у Мумбаї, а до складу групи входить 114 підприємств у 8 галузях. Її дохід у 

2016 році склав понад 100 млрд дол. Tata Motors – одна з компаній, що 

входить до складу Tata Group. Tata Motors була заснована під назвою Tata 

Engineering and Locomotive Company у 1945 році і наразі є найбільшим 

виробником автомобілів у Південній Азії. Вона виготовляє легкові 

автомобілі, малі і великі вантажівки і пасажирські автобуси. 

 

Проект Nаno 

Ратан Тата вирішив особисто залучитись до проекту Nаno, але 

відповідальним за підтримку проекту призначив віце-президента Tata Motors 

Раві Канта.  На момент початку розробки Nаno найдешевшим автомобілем у 

світі була китайська QQ3, яка продавалась за 5 000 дол. Швидко стало 

зрозуміло, що намагання розробити авто за 100 00 рупій шляхом 

бенчмаркінгу – аналізу існуючих машин і намагання виробити такі ж, але 
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дешевше – були приречені на провал. Тому Тата і Кант вирішили 

орієнтуватись не на інші авто, а на системи скутерів. 

Багато традиційних питань щодо виробництва автомобілів були 

переглянуті. Наприклад, замість того, щоб використовувати двигун з 

щонайменше трьома циліндрами, Nаno обладнали двоциліндровою моделлю, 

що знизило і вартість і вагу машини. У машини відсутні електричні 

склопідйомники і замки, АБС 1 , подушки безпеки. У сидінь лише три 

положення спинки, на лобовому склі лише один склоочисник і у цілій 

машині лише одне дзеркало заднього виду.  

Багато проблем конструкції виявились надзвичайно скрадними, але 

постачальники Tata розглядали проект, як виклик. Компанія Tata не 

запропонувала готової конструкції авто, вона лише визначила цілі щодо ваги 

і ціни і залишила на розгляд постачальників питання щодо того, як їх 

досягти. Багато постачальників запропонували абсолютно унікальні підходи 

для зниження вартості машини, наприклад, пустотіла рульова колонка, лише 

один клапан впорскування палива для обох циліндрів двигуна. Підсилювач 

керма був непотрібний через малу вагу автомобіля. Радіо не входило в базову 

комплектацію, але його можна було замовити як додатковий аксесуар. 

Всі принципи конструювання автомобілів були переглянуті і перероблені, 

щоб Nаno – від рами до системи живлення – відповідала поставленим 

умовам. Голова команди Tata Гіріш Вагх підсумував: «Уся система була 

винайдена заново. Загальні інновації призводили до інновацій окремих 

систем, підсистем, врешті-решт, до інновацій запчастин. Ми провели 

величезні зміни в процесі конструювання авто. Увесь двигун винаходили 

заново тричі, загальну конструкцію – двічі, креслення автомобіля 

перемальовували близько десяти разів, а склоочисники переробляли 11 

разів». 

 

Запуск. 

Nаno офіційно з'явилась на ринку у березні 2009 року за зазначеною ціною 

у сто тисяч рупій, з дотриманням урядових стандартів безпеки і викидів. 

Вона важила 600 кг і витрачала 5,6 літрів палива на 100 км. Ратан Тата, 

чоловік винятково високого зросту, навіть сів у автомобіль, щоб показати, що 

Nаno має достатньо внутрішнього простору, незважаючи на малий розмір. 

Він зазначив: «Ми здійснили свою обіцянку світові». 

Попит на Nаno виявився дуже потужним, але все ж автомобілю довелось 

поборотись за місце під сонцем. По-перше, плани будувати автомобілі у 
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Західній Бенгалії зіштовхнулись з супротивом фермерів,що змусило 

компанію і багатьох її постачальників здійснити дороге переміщення заводів. 

Тоді кілька автомобілів загорілись, що створило дуже погану рекламу для 

Nаno. Tata удосконалила вихлопну систему автомобіля, щоб уникнути такий 

проблем надалі, але відновлення репутації автомобіля зайняло певний час. 

Tata Motors зараз стабільно продає близько 70 000 автомобілів в рік, що є 

набагато менше, ніж виробничі можливості компанії, розраховані на 250 000 

авто на рік. Дослідження ринку показали, що потенційні покупці Nаno все ще 

віддають перевагу Maruti 800, автомобілю удвічі дорожчому, але більш 

престижному. Тим не менш, з точки зору інноваційності Nаno виявився 

неймовірно успішним: він довів світу, що реально виготовити  суттєво 

дешевший автомобіль і надихнув аналогічні проекти серед 

автомобілебудівників у всьому світі. 

 

Питання для обговорення: 

1. Tata Nаno – це приклад радикальної інновації чи незначної? Вона 

збільшує компетенції чи знищує їх (і для кого)? Це інновація компонентів чи 

архітектури? 

2. Які чинники, на вашу думку, вплинули на прийняття Nаno 

споживачами? 

3. Якими могли б бути переваги і недоліки від потенційної співпраці Tata 

Motors з іншими виробниками автомобілів при розробці Tata Nаno? З якими 

компаніями вона могла б співпрацювати? 

4. Чи ви вірите в майбутнє Tata Nаno? Чи такий автомобіль допоможе 

компанії розробити інші, досконаліші моделі в подальшому? 
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