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Fabrikanto gerovė priklauso nuo teikiamos nau-
dos žmonijai. Kurį laiką jis gali išsiversti tarnaudamas 
sau, bet tik visiškai atsitiktinai, o kai žmonės atsipeikė-
ję pamatys, kad jiems netarnaujama, gamintojas žlugs. 
Klestėjimo laikotarpiu didžioji fabrikantų dalis tarnavo 
sau, ir kai tik žmonės susivokė, dauguma verslininkų 
žlugo. Jie sakė, kad prasidėjo „krizė“. Iš tikrųjų buvo ne 
taip. Jie paprasčiausiai nesąmonėmis mėgino kovoti su 
sveiku protu, o tai neįmanoma. Godumas – geriausias 
būdas negauti pinigų. Tačiau, kai tarnaujama siūlant 
paslaugas – pasitenkinimui tuo, ką manaisi darąs tinka-
mai, tada pinigų atsiranda tarsi savaime.

Pinigai randasi kaip natūralus paslaugų rezultatas. 
Pinigų turėti būtina. Bet mums nevalia pamiršti, kad jų 
tikslas – ne patogumas, o galimybė teikti daugiau pas-
laugų. Mano nuomone, nieko nėra bjauriau nei patogus 

gyvenimas. Nė vienas iš mūsų neturi teisės atsipalai-
duoti. Civilizacijoje tinginiams vietos nėra. Bet 

kokia schema, siekianti panaikinti pinigus, 
reikalus tik dar labiau apsunkina, todėl 

H. Fordas prie vieno 

iš savo automobilių 

variklių.

privalu turėti saiką. Dabartinė mūsų pinigų sistema – 
patenkinamas mainų pagrindas, tačiau jis kelia rimtų 
abejonių. Šį klausimą aptarsiu tolesniame skyriuje. 
Pagrindinis dalykas, dėl kurio prieštarauju dabartinei 
pinigų sistemai, – ji dažnai sureikšminama ir kenkia 
gamybai, užuot ją lengvinusi.

Mano siūlymas – paprastumas. Žmonės apskritai turi 
tiek nedaug, ir net būtiniausi dalykai kainuoja taip bran-
giai (ką jau kalbėti apie prabangą, į kurią, mano many-
mu, visi turime teisę), nes beveik viskas, ką darome, yra 
daug sudėtingiau, nei turėtų būti. Mūsų drabužiai, mais-
tas, baldai – viskas galėtų būti daug paprasčiau, nei yra 
dabar, ir kartu atrodyti geriau. Daiktai senovėje buvo 
daromi tam tikrais būdais, o dabartiniai gamintojai juos 
tik kartoja.

Nesakau, kad turėtume griebtis kraštutinumų. Nėra 
reikalo rengtis maišu su iškirpta skyle. Gal jį ir lengva 
pasiūti, tačiau dėvėti nepatogu. Antklodei pasiūti daug 
nereikia, bet nė vienas iš mūsų nieko gera nenuveiktų, 
jei slampinėtų aplink apsisiautęs antklode kaip indė-
nas. Tikras paprastumas – tai suteikiamos geriausios ir 
patogiausios paslaugos. Drastiškų reformų bėda ta, kad 
jos reikalauja keisti žmogų, jei jis nori pasinaudoti tam 
tikrais sukurtais daiktais. Moteriškos aprangos reforma, 
kuri, mano nuomone, siūlo bjaurius drabužius, visada 
kyla negražiai moteriai, kuri nori, kad prastai atrodytų 
ir visos kitos. Procesas turi vykti ne taip. Pradėkime nuo 
tinkamo daikto, o tada patyrinėkime, kaip atsikratyti 
visiškai nenaudingų detalių. Tai tinka viskam: batams, 
suknelei, namui, mechanizmui, geležinkeliui, garlaiviui, 
lėktuvui. Kai atsikratome nenaudingų detalių ir supa-
prastiname reikalingąsias, kartu sumažiname ir gamy-
bos išlaidas. Tai paprastas sprendimas, bet keista, kad 
procesai dažniausiai prasideda nuo gamybos atpiginimo, 
o ne daikto supaprastinimo. Pradėti reikia nuo gaminio. 
Iš pradžių turime išsiaiškinti, ar jis padarytas taip gerai, 
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kaip turėtų būti, – kitaip sakant, ar su kaupu atlieka savo 
funkciją? Paskui – ar medžiagos yra geriausios, ar tik 
pačios brangiausios? Tada – ar galima jį supaprastinti ir 
sumažinti svorį? Ir taip toliau.

Papildomas daikto svoris – toks pat nereikalingas da-
lykas, kaip ir kokarda ant vežiko skrybėlės. Tiesą sakant, 
turbūt dar beprasmiškesnis. Kokarda ant skrybėlės bent 
jau padeda atpažinti vežiką, o papildomas daikto svoris –  
tai tik jėgos švaistymas. Net neįsivaizduoju, iš kur kilo 
iliuzija, kad svoris reiškia jėgą. Jei turime minty poliaka-
lę, tai suprantama, bet kam kelti sunkų daiktą, jei nesi-
rengiame juo kam nors smogti? Kam gaminti pernelyg 
sunkią transporto priemonę? Kodėl nepasunkinti krovi-
nio, kuriam vežti ir skirta toji mašina? Nutukę žmonės 
negali bėgti taip greitai kaip plonieji, bet daugumą savo 
transporto priemonių kuriame taip, tarsi ta sunkenybė 
padidintų greitį! Nuo tokio papildomo svorio didėja 
skurdas. Vieną dieną rasime būdą, kaip dar smarkiau 
sumažinti svorį. Pavyzdžiui, medis. Tam tikriems dar-
bams šiuo metu jis yra geriausia mums žinoma medžia-
ga, tik labai neekonomiška. Medinėse fordo dalyse yra 
trisdešimt svarų (apie 14 kg) vandens. Turi būti koks 
nors būdas, kuris padėtų išlaikyti tą patį tvirtumą ir elas-
tingumą nepridedant papildomo svorio. Tas pats gali 
būti turint minty ir daugybę kitų dalykų.

Ūkininko kasdienė veikla yra per daug sudėtinga. 
Manau, vidutinis ūkininkas iš sunaudotos energijos 
išspaudžia tik maždaug penkis procentus naudos. Jei 
gamyklos būtų įrengtos taip, kaip, sakykim, vidutinis 
ūkis, fabrikuose knibždėtų žmonių. Net blogiausia 
Europos gamykla nėra tokia prasta kaip vidutinio ūkio 
daržinė. Galia sumažinta kiek įmanoma. Viskas ne tik 
daroma rankomis, bet dar ir retai pagalvojama apie 
logišką darbų seką. Ūkininkas, dirbdamas savo darbus, 
išklerusiomis kopėčiomis daugybę kartų laipios aukštyn 
žemyn. Metų metus tampys vandenį, užuot nusitiesęs 

vandentiekį. Jo visas supratimas – nusisamdyti papildo-
mą darbininką, jei yra papildomo darbo. Jis mano, kad 
leisti pinigus patobulinimams – nereikalingos išlaidos. 
Net pigiausia žemės ūkio produkcija yra brangesnė, nei 
turėtų būti. Net didžiausias ūkio pelnas yra mažesnis, nei 
galėtų būti. Kaip tik dėl perteklinių veiksmų – nuosto-
lingo darbo – ūkio produkcijos kainos didelės, o pelnas 
mažas.

Visas mano ūkis Dirborne yra mechanizuotas. Atsi-
sakėme daugybės nuostolingų veiksmų, bet dar net 
neprisilietėme prie tikro ūkiškumo. Per penkerius–de-
šimt metų intensyvaus nuolatinio tyrinėjimo dar neži-
nome, ką iš tikrųjų reikėtų daryti. Yra daugybė nebaigtų 
darbų. Tačiau kiekvienais metais, kad ir kokios buvo 
javų kainos, gaudavome didelį pelną. Mes ne ūkininkai, 
o pramonininkai, dirbantys ūkyje. Kai patys ūkininkai 
save ims laikyti pramonininkais, su siaubu suvokę žalia-
vų ar darbo jėgos nuostolius, tada žemės ūkio produk-
cija kainuos taip mažai, kad visi bus sotūs, o pelnas toks 
geras, kad ūkininkavimas bus laikomas vienu iš nepavo-
jingiausių ir pelningiausių užsiėmimų.

Nežinojimas, kas vyksta, koks tai darbas ir kaip 
geriausiai jį atlikti, yra pagrindinė priežastis, dėl kurios 
manoma, kad ūkininkauti neapsimoka. Ir neapsimo-
kės, kol ūkininkaujama bus taip kaip dabar. Ūkininkas 
pasikliauja sėkme ir savo protėviais. Jis nežino, nei kaip 
taupiai dirbti, nei kaip prekiauti. Fabrikantas, kuris neiš-
mano tokių dalykų, ilgai versle neišliks. Tai, kad ūkinin-
kas geba išsilaikyti, rodo, koks pelningas gali būti žemės 
ūkis.

Pasiekti, kad gamyklos ar ūkio produkcija būtų 
pigi ir gausi, gana paprasta, o tai reiškia, kad užteks 
visiems. Blogiausia, jog visuotinai įprasta sunkinti net 
labai paprastus darbus. Pakalbėkime, pavyzdžiui, apie 
„patobulinimus“.
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Kai kalbame apie juos, paprastai omenyje turime 
kokius nors produkto pakeitimus. „Patobulintas“ gami-
nys yra pakeistas. Aš manau visai kitaip. Mano nuo-
mone, darbo apskritai nereikia pradėti, jei nesi radęs 
geriausio daikto. Žinoma, tai nereiškia, kad produkto 
niekada nereikia keisti, bet manau, kad ekonomiškiau-
sia net nepradėti gamybos, kol nesi visiškai patenkintas 
gaminio nauda, konstrukcija ir žaliavomis. Jei jūsų tyri-
nėjimai tokio pasitikėjimo neteikia, reikia toliau ieškoti, 
kol būsite įsitikinę tuo, ką darote. Gamybą reikia pradėti 
nuo daikto. Fabrikas, veiklos organizavimas, pardavimas 
ir verslo planai prie gaminio prisitaikys patys. Visa tai 
nugludinsite savo verslumo kaltu ir galiausiai sutaupy-
site laiko. Paskubomis pradėta gamyba, turint abejonių 
dėl produkto, – neatpažinta daugybės įmonių žlugimo 
priežastis. Žmonės, regis, mano, kad svarbiausia yra 
gamykla, parduotuvė, finansinė pagalba arba valdy-
mas. Iš tiesų svarbiausias yra produktas, ir skubėti nerti 
į gamybą, dar nebaigus kurti daikto, yra švaistyti laiką. 
Užtrukau dvylika metų, kol sukūriau mane tenkinantį 
„T“ modelį, dabar žinomą fordo vardu. Net nebandėme 
pradėti tikrosios gamybos, kol neturėjome tikro gami-
nio. Ir jis vėliau niekada nesikeitė iš esmės.

Mes nuolat išbandome naujas idėjas. Jei keliausite 
Dirborno apylinkių keliais, pamatysite įvairiausių fordo 
modelių. Tai eksperimentiniai automobiliai, o ne nauji 
modeliai. Neignoruoju nė vieno gero sumanymo, bet 
man reikia laiko nuspręsti, gera ši idėja ar bloga. Jei idėja 
atrodo gera ar turi potencialą, manau, reikia ją išmėginti 
kaip tik įmanoma. Bet išmėginti idėją yra visai kas kita, 
nei pakeisti automobilį. Dauguma gamintojų greičiau 
imasi keisti gaminį, o ne gamybos būdą, mes darome 
visiškai kitaip.

Mūsų didieji pokyčiai nukreipti į gamybos būdus. Jie 
niekada nestovi vietoje. Nuo tada, kai pagaminome pir-
mąjį dabartinio modelio automobilį, turbūt pasikeitė 

visos automobilių gamybos operacijos. Štai kodėl juos 
gaminame taip pigiai. Keli automobilio pakeitimai buvo 
padaryti dėl patogumo arba išsiaiškinus, kad konstrukci-
jos pakeitimai suteiks daugiau galios. Keičiame automo-
bilio medžiagas, kai apie jas daugiau sužinome. Taip pat 
nenorime, kad gamyba sustotų arba brangtų dėl žaliavų 
trūkumo, todėl daugumai savo detalių turime pakaita-
lų. Pavyzdžiui, vanadžio plienas yra pagrindinė mūsų 
medžiaga. Jis sveria mažiausiai ir yra tvirčiausias, bet 
būtų blogai, jei visa mūsų ateitis priklausytų nuo galimy-
bių įsigyti vanadžio plieno. Suradome pakaitalą. Visas 
mūsų naudojamas plienas ypatingas, bet kiekvienai jo 
rūšiai turime bent vieną, kartais net kelis išbandytus ir 
patikrintus pakaitalus. Taip yra ir su visomis kitomis 
mūsų medžiagomis ar detalėmis. Iš pradžių gaminome 

H. Fordo gamyklų 

kompleksas Dirborne, 

Mičigano valstijoje. 

1927 m. nuotr.
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vos kelias detales, o variklių apskritai nerinkome. Dabar 
patys renkame visus savo variklius ir gaminame dau-
gumą detalių, nes, mūsų manymu, taip pigiau. Taip pat 
siekiame gaminti visas detales, kad mūsų nesužlugdytų 
nenumatytos aplinkybės ar tiekėjas, nesugebėjęs įvyk-
dyti užsakymo. Per karą stiklo kainos pakilo į neregėtas 
aukštumas, o mes esame vieni didžiausių stiklo naudo-
tojų šalyje. Šiuo metu statome nuosavą stiklo gamyklą. 
Jei visą šią energiją paaukotume gaminiui keisti, nieko 
nepasiektume, bet, kadangi produkto nekeičiame, savo 
energiją galime investuoti į gamybos tobulinimą.

Svarbiausia kalto dalis – aštri briauna. Mūsų verslas 
grindžiamas šiuo principu. Nėra jokio skirtumo, ar įran-
kis dailus, ar buvo naudojamas kokybiškas plienas, ar 
kruopščiai jis pagamintas, jei nėra briaunos, tai ne kaltas, 
o tik metalo gabalas. Trumpai tariant, svarbu, ką daiktas 
daro, o ne ką turėtų daryti. Kam iš visų jėgų daužyti buką 
kaltą, jei darbą galima atlikti lengvai trinktelėjus per 
aštrų? Kaltas skirtas skobti, o ne daužyti. Trankyti plak-
tuku – tik šalutinis darbas. Tad jei norime dirbti, kodėl 
nesusitelkti į darbą ir jo nepadaryti greičiausiu būdu? 
Aštrioji briauna prekyboje – produkto ir vartotojo sąly-
čio taškas. Netinkamas produktas – buka briauna. Reikia 
išeikvoti daugybę jėgų, norint jį parduoti. Aštrioji kalto 
briauna gamykloje – žmogus ir įrenginiai. Jei žmogus 
netinkamas, neveiks ir įrenginiai; jei įrenginiai netin-
kami, ir žmogui negerai. Jei į darbą reikia įdėti daugiau 
jėgų, nei priklauso, tai – jėgų švaistymas.

Mano idėjos esmė – išlaidumas ir godumas užkerta 
kelią suteikti geras paslaugas. Ir išlaidumas, ir godumas 
yra nereikalingi dalykai. Nuostolių dažniausiai atsiranda 
arba dėl nežinojimo, ką reikia daryti, arba dėl neatsar-
gumo dirbant. Godumas – paprasčiausias trumparegiš-
kumas. Norėjau gamybos, kur nuostoliai – ir žaliavų, 
ir darbo jėgos, – būtų minimalūs. O parduodamas sie-
kiau tik menko pelno, vildamasis, kad bendras pelnas 

bus gaunamas atsižvelgiant į didelius platinimo mas-
tus. Gamybos procese noriu skirti maksimalų darbo 
užmokestį, t. y. didinti perkamąją galią. Kadangi tai irgi 
prisideda prie minimalių išlaidų, o mes parduodame 
siekdami minimalaus pelno, tad produktą galime par-
duoti atsižvelgdami į perkamąją galią. Taip visi, kurie yra 
su mumis susiję – valdytojai, darbininkai arba pirkėjai, 
prisideda prie mūsų gyvavimo. Taip mūsų sukurta įmonė 
tarnauja visuomenei. Tai vienintelė priežastis, apie kurią 
ir noriu kalbėti. Pagrindiniai mūsų verslo principai yra 
tokie:

1. Nebijoti ateities ir neužstrigti praeityje. Tas, kuris 
bijo ateities ir klaidų, suvaržo savo veiklą. Klaida – tik 
galimybė viską pradėti protingiau. Sąžininga klaida 
nedaro negarbės; užtat gėdinga bijoti suklysti. O praeitis 
naudinga tik tada, jei pasiūlo būdų ir priemonių siekti 
pažangos.

2. Nepaisyti konkurencijos. Kas daro geriausiai, tas 
ir turi dirbti. Neteisėta atimti verslą iš kito asmens, nes 
tada žmogus dėl asmeninės naudos mėgina suprastinti 
kolegų padėtį – valdyti jėga, o ne protu.

3. Paslaugos visuomenei yra svarbesnės už pelną. Be 
pelno verslo neišplėtosi. Siekti pelno nėra blogai. Gerai 
tvarkoma verslo įmonė turi užsidirbti, bet pelnas būtinai 
turi būti gaunamas kaip atlygis už gerai suteiktas paslau-
gas. Tačiau jis turi būti ne verslo pagrindas, o tik suteiktų 
paslaugų rezultatas.

4. Gamyba – ne verslas, grindžiamas „pigiai pirk ir 
brangiai parduok“ principu. Tai visas procesas: nusipirk-
ti pakankamai žaliavų kuo mažesne kaina, perdaryti tas 
žaliavas į produktą ir parduoti vartotojui. Rizika, speku-
liavimas ir sukčiavimas tik kliudo šiam procesui.

Apie tai ir kalbėsiu tolesniuose skyriuose: kaip šie prin-
cipai atsirado, kaip buvo ištobulinti ir kaip yra taikomi.
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buvo ištobulinta; dabartinis fordas, t. y. T modelis, turi 
keturis cilindrus ir automatinį starterį: visais aspektais tai 
daug patogesnė ir geriau važiuojanti transporto priemo-
nė. Ji paprastesnė už pirmąjį automobilį. Pokyčiai apėmė 
gamybą, o ne pagrindinius principus. Mano manymu, 
tai svarbus faktas, rodantis, jog, turint gerą mintį iš pat 
pradžių, geriau dėmesį sutelkti į jos tobulinimą, o ne 

1921 
metų gegužės 31-ąją „Ford Motor Company“ 
pagamino penkiamilijonąjį automobilį. Jis 
stovi mano muziejuje šalia benzininės brike-

lės, kurią pradėjau kurti prieš trisdešimt metų ir kuri 
gana neblogai ėmė važiuoti 1893 metų pavasarį. Ja jau 
važinėjau, kai į Dirborną grįžo ryžiniai trupialai, o šie 
paukščiai visada parskrenda balandžio 2-ąją. Šių dviejų 
automobilių išvaizda skiriasi kaip diena ir naktis, taip pat 
skiriasi konstrukcija ir medžiagos, bet jų abiejų princi-
pas panašus, išskyrus kelias senosios brikelės gudrybes, 
kurių šiuolaikiniame automobilyje nepanaudojome. Tas 
pirmasis automobilis, arba brikelė, nors teturėjo du cilin-
drus, galėjo pasiekti 20 mylių (32 km) per valandą greitį 
ir nuvažiuoti 60 mylių (apie 100 km) su trimis galonais 
(11 l) degalų. Jis iki šiol veikia taip pat gerai, kaip ir 
tądien, kai buvo surinktas. Gamyba ir medžiagos keitė-
si labiau nei pagrindinė konstrukcija. Visa konstrukcija 

H. Fordas ir pirmasis jo 

automobilis. XIX a. pab. 

nuotr.
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