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Henry Ford še danes velja za enega izmed največjih industrialcev moderne dobe. 
Praktično iz nič je ustvaril enega izmed največjih industrijskih konglomeratov. Bil je uspešen 
izumitelj, vizionar in poslovni genij. Vpeljal je številne nove tehnične metode, se eden izmed 
prvih zavedal pomembnosti aktivnega oglaševanja in motivacije zaposlenih. Je eden izmed 
redkih gurujev managementa, ki je do svojih ugotovitev prišel iz praktičnega dela v svojih 
tovarnah. Kljub temu, da so bile številne metode dela z zaposlenimi označene kot moralno 
sporne, so marsikje v uporabi še dandanes. 
 
Ključne besede: Ford, Fordizem, motivacija zaposlenih, motorizacija, masovna proizvodnja 
 
1.)  Fordova poslovna pot 

 
Henry Ford se je rodil leta 1863  v mestu Dearborn v Združenih državah Amerike. Že 

v zgodnjem otroštvu je izkazoval zanimanje za tehnologijo in mehaniko (Nevins 1963, 47-
50). 

Ford že zelo kmalu zaide na samostojno podjetniško pot. Leta 1888 odpre lastno žago, 
pred tem pa se ukvarja s popravili parnih strojev znamke Westinhouse (Nevins 1963, 47-50). 

Leta 1891 se Ford kot inžiner zaposli v podjetju Edison Illumination Company. 
Vodilni v podjetju hitro opazijo njegove tehnične in vodstvene sposobnosti, zato že čez dve 
leti postane izvršni direktor družbe. V prostem času pa Ford pospešeno razvija lastno vozilo 
na notranje izgorevanje, kar mu leta 1893 tudi uspe (Lacey 1988, 13-14). 

1899 leta Ford, s finančno pomočjo Wiliama Murphy-a ustanovi lastno avtomobilsko 
podjetje, ki pa nima večjih poslovnih uspehov, saj že po dveh letih poslovanja propade (Lacey 
1988 , 15-16). 

Kljub temu Ford že čez pol leta ustanovi novo podjetje »Henry Ford motor company«, 
vendar ga že čez slabo leto zapusti zaradi nestrianjanja z ostalimi družbeniki. Podjetje kasneje 
preimenujejo v »Cadillac Automobile Company«. 

Ford se poveže z lastnikom premogovnika Alexandrom Malcomsonom. Skupaj 
ustanovita novo avtomobilsko družbo »Ford&Malcomson, Ltd. Kasneje se povežeta še z brati 
Dodge, ki kapitalsko vstopita v novonastalo podjetje. (Lewis 1987, 99-100 v Zonta 2010). 

Po nekaj neuspelih poskusih Fordu končno uspe veliki met. Ford postane največja 
avtomobilska tovarna na svetu in z razvojem modela T doseže rekord v prodaji vozil. Ford je 
kasneje vodenje svojega podjetja prepustil sinu, po njegovi smrti pa vnuku. Kljub temu pa 
dejansko nikoli ni prepustil podjetja iz vajeti, saj je imel na vse odločitve odločilni veto in je o 
najpomembnejših zadevah še zmeraj odločal sam. 
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2.)  Motivacija zaposlenih 
 

Ford se je zelo veliko posvečal  motivaciji zaposlenih in predvsem povečevanju 
delovne uspešnosti. Tako je leta 1914 ponudil delavcem plačilo 5 dolarjev na dan (v današnji 
protivrednosti dolarja bi to zneslo cca. 110 dolarjev na dan), plača v ostalih tovarnah je bila 
več kot dvakrat nižja (Bak 2003, 54-64). 

Tako velika količina denarja je privabila delavce iz vseh ZDA in celo Evrope. Vendar 
pa je  Ford istočasno postopoma zviševal hitrost tekočega traku, ob tem pa je delovna norma 
ostajala enaka. Posledica tega je bila velika fluktuacija kadra. Vendar je bilo delovne sile v 
tistem času na pretek, tako da je ta model kar veliko časa uspešno uspeval. Povzročil pa je 
tudi to, da so najboljši delavci ostajali v podjetju, tisti slabši pa so ga zapuščali. Sčasoma so v 
podjetju ostali zgolj najboljši delavci, ki so uspeli dosegati visoke norme. Ta ukrep je 
enormno povečal količino izdelave avtomobilov in dobičke podjetja (Bak 2003, 54-64). 

V svojih tovarnah je kot prvi uvedel 8 urni delavnik (prej so delavci delali tudi po 14 
ur na dan). Delovni teden je sprva trajal 6, kasneje pa 5 dni. Ugotovil je, da delavci 
potrebujejo oddih od vsakodnevnega dela, zato je uvedel proste sobote, ki so veliko 
pripomogle k delovni uspešnosti zaposlenih (Ford in Crowhter 1927, 31-36). 

Forda štejemo tudi kot pionirja ideje o delitvi dobička med zaposlene. Tudi ta ukrep se 
je izkazal za zelo uspešnega, saj so bili delavci motivirani k čim večji delovni uspešnosti, saj 
se jim je ta na koncu leta bogato obrestovala. Do delitve dobička so bili upravičeni vsi 
delavci, ki so v podjetju delali več kot pol leta. Zanimivo pa je tudi dejstvo, da do delitve 
dobička niso bili upravičeni vsi. V podjetju je osnoval poseben  »socialni oddelek«, ki je 
odločal kateri delavci so upravičeni do dela dobička. Pri tem so upoštevali predvsem »osebne 
navade in razvade« delavcev. Delavci, ki so jih so svoje plače porabljali za alkohol ali igre na 
srečo, niso bili upravičeni do delitve dobička, saj je vodstvo podjetja ugotovilo, da te navade 
zmanjšujejo delovno uspešnost zaposlenih. Komisija je pri svojem delu uporabljala že prav 
FBI-ajevske metode dela, saj so dobesedno vohunili za svojimi zaposlenimi ter grobo posegali 
v osebno svobodo delavcev (Ford in Crowhter 1927, 54-60). Celo sam Ford je kasneje v svoji 
knjigi My life and work  (Ford in Crowhter 1927) podvomil v etičnost teh metod, kljub temu, 
da so se izkazale za dokaj uspešne . 

Ford je svojim zaposlenim omogočal nakup vozila pod izredno ugodnimi pogoji. Tudi 
med svojimi zaposlenimi je videl velik bazen odjemalcev svojih proizvodov, saj so njegove 
tovarne zaposlovale na tisoče ljudi. Eden izmed njegovih doseženih ciljev je bil tudi ta, da si 
lahko zaposleni kupijo produkte, ki jih sami izdelajo. 

 
3.)  Pospeševanje prodaje 

 
Forda lahko upravičeno štejemo za enega izmed pionirjev marketinga. Že zelo zgodaj 

je spoznal pomen aktivnega sodelovanja s potrošniki. Ob predstavitvi modela dirkalnega 
avtomobila, leta 1903, »Ford 999« je rally voznika Barneya Oldfielda poslal na pot po ZDA, 
kjer je prebivalcem predstavljal in širil idejo o Fordovih avtomobilih. Podjetje je že od 
samega začetka podpiralo razvoj avtomobilskih klubov po vseh državi, ki so prebivalce učili 
upravljati avtomobile, podpiralo razvoj cestne infrastrukture ter predvsem širilo Fordovo idejo 
o motorizaciji ZDA in sveta (Ford in Crowhter 1927, 23-30). 

Kot največji izum Forda na področju pospeševanja prodaje pa lahko štejemo franšizni 
sistem. Ford je že kmalu ugotovil, da je obvladovanje prodaje z zgolj enega centra 
neučinkovito. Zato je izoblikoval mrežo neodvisnih trgovcev. Mreža se je neprestano širila in 
že na začetku dvajsetih let dvajsetega stoletja naj bi že vsako ameriško mesto imelo svojega 
lokalnega trgovca za avtomobile Ford. Mreža se je kmalu razširila tudi v Evropo (Nevins 
1954, 387-415) 
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Ta poteza, skupaj z razvojem modela T, je prinesla izredne poslovne rezultate. V 
dvajsetih letih naj bi večina Američanov vozila vozilo znamke Ford, poleg tega pa je bil vsak 
tretji avto na svetu Ford, kar je bil svojevrsten uspeh (Nevins 1954, 387-415). 

Ford se je, kot eden izmed prvih podjetnikov, zavedal pomena odnosov z javnostmi. 
Tako je poskrbel, da se je o Fordovih avtomobilih veliko pisalo po časopisih, objavljal je 
oglase v lokalnih in nacionalnih medijih. Znan je bil tudi po tem, da je podpiral lokalno 
skupnost in ji namenjal sponzorska sredstva, saj se je zavedal, da si s tem širi prepoznavnost, 
utrjuje ugled v družbi ter posredno povečuje prodajo (Nevins 1954, 387- 415). 

Bil je veliko naprednejši od drugih, saj so ostala podjetja začela uporabljati podobne tržne 
strategije veliko kasneje, v večini primerov šele po drugi svetovni vojni. 

 
4.)  Motorizacija ZDA in sveta 
 
 V začetku dvajsetega stoletja so avtomobili predstavljali prestiž. Privoščili so si jih 
lahko le najbogatejši in najvplivnejši ljudje. Ford je že zgodaj spoznal, da višji sloj predstavlja 
le zelo majhen del prebivalstva ZDA in zato premajhno število aktivnih kupcev za dolgoročno 
uspešnost delovanja avtomobilske tovarne. Zato je Ford, skupaj s svojimi inženirji iskal 
rešitev, ki bi omogočila motorizacijo širših množic.  Tako so leta 1908 predstavili nov model 
avtomobila Ford T. Vozilo je bilo preprosto oblikovano, manjše od konkurentov ter zaradi 
visokega odmika od tal primerno tudi za slabše ceste, ki so prevladovale v ZDA. Ford je 
vseskozi strmel k zniževanju stroškov, saj se je zavedal, da bo lahko le z nizkimi cenami 
dosegel dobro prodajo. Vseskozi je izpopolnjeval tehnične postopke, ki so olajševali in cenili 
delo, tako, da je bil avtomobil iz leta v leto cenejši. Vrhunec tehničnega razvoja pa je doživel 
leta 1913 z iznajdbo tekočega traku, ki je omogočal masovno proizvodnjo avtomobila ter tako 
še dodatno znižal stroške proizvodnje in končno prodajno vrednost. Vsak delavec je bil 
usposobljen za samo eno točno določeno enostavno opravilo oz. proizvodni proces. Koncept 
avtomobila je bil zelo enostavno zastavljen, bil je poceni, preprost za upravljanje in 
popravljanje, kar je omogočalo izjemne prodajne rezultate. Znamenit je Fordov izrek »Vsak 
kupec si lahko avtomobil pobarva v vsako barvo, le da je črna« (Ford in Crowhter 1927, 71-
72). Danes je taka poslovna logika preživeta, predvsem zaradi masovne konkurence, ki 
zahteva nenehno prilagajanje trgu ter personalizacijo izdelkov oz. storitev. Fordizem se je 
ohranil nekje do druge polovice 60. let dvajsetega stoletja. Tak koncept izdelave avtomobila 
je močno uspeval predvsem zaradi skoraj monopolističnega položaja podjetja Ford na trgu ter 
izredno ugodne cene modela T. Avtomobil si je lahko privoščil skoraj vsak.   

Ford je velik poudarek pripisoval tudi vozilom za gospodarske in kmetijske namene, 
saj se je zavedal naraščajoče moči ameriškega gospodarstva. Tako so izdelovali tudi model T, 
namenjen gospodarski uporabi (Ford in Crowhter 1927, 31-36) 

Ford se je kmalu začel širiti tudi na tuja tržišča, kjer je odpiral svoje podružnice in 
tovarne. Pomagal pa je tudi pri razvoju tovarn drugih proizvajalcev, skupaj z Agnellijem je v 
Italiji zgradil prvo Fiatovo tovarno, zaslužen pa je tudi za odprtje prve avtomobilske tovarne v 
SZ. Je tudi edini Američan, omenjen v Hitlerjevi knjigi Mein Kampf, kjer Hitler zapiše, da si 
želi, da bi VW Hrošč v Nemčiji postal kot Ford T v ZDA. Ford je bil tudi dobitnik najvišje 
nemške nagrade za tuje državljane Velikega križca nemškega orla. Zaradi tega in njegovih 
proti semitskih nazorov ga večkrat obtožijo sodelovanja z nacisti, vendar sam to odločno 
zanika (Ford in Crowhter 1927, 106-113). 

Prav nič ne pretiravam, če postavim trditev, da je Fordu uspelo motorizirati svet. Z 
razvojem cenovno dostopnega avtomobila mu je uspelo, da so si ga lahko privoščile tudi širše 
množice. Spremenil je način obnašanja, vedenja in pogleda na samostojno in neodvisno 
premikanje iz točke A do točke B. Je eden izmed očetov potrošniške družbe in kapitalizma. 
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5.)  Vse na enem mestu – samooskrba ekonomija 
 

V mestu Dearborn je stala Fordova tovarna. Bila je največja tovarna na svetu. V tej 
tovarni so iz surovin izdelovali končne izdelke (avtomobile). Imeli so lastno jeklarno, obrate 
za predelavo lesa, umetnih mas, ipd. Celo steklo za vetrobranska stekla so izdelovali v tej 
tovarni. Ford je zagovarjal tezo o samo-oskrbni ekonomiji, t.j., da tovarna proizvede vse sama 
(Ford in Crowhter 1927,10) .  

Danes v luči globalnega gospodarstva bi tak način proizvodnje le stežka dosegal dobre 
poslovne rezultate. Današnja avtomobilska podjetja veliko večino sestavnih delov 
avtomobilov namreč naročijo pri podizvajalcih, saj zunanje izvajanje dejavnosti na dolgi rok 
zmanjšuje stroške ter omogoča večjo fleksibilnost in prilagajanje organizacije trgu. Za tiste 
čase pa to ni veljalo, saj podjetij, ki bi bila sposobna to izpeljati oz. izdelati avtomobilske dele 
primerljive kakovosti kot tiste, ki so jih izdelovali v matični tovarni, enostavno ni bilo. 
 
6.)  Fordov odnos do pravic in participacije delavcev 

 
Ford je bil velik nasprotnik sindikatov. Menil, je da sindikalni voditelji izkoriščajo 

delavce za svoje koristi. Sindikate je krivil, da s svojimi akcijami zmanjšujejo produktivnost. 
Trdil je, da mora dober manager sam motivirati svoje zaposlene, da bodo zadovoljni in da 
bodo delovno uspešni. Redno je preziral sindikate in se izogibal pogajanjih z njimi. V 
podjetju je ustanovil celo poseben oddelek, ki naj bi preprečil delovanje organizacij. Fordovo 
ime je bilo močno očrnjeno leta 1937, ko je prišlo do fizičnega obračuna med Fordovo 
varnostno službo ter predstavniki sindikata. Toda pritiski so se stopnjevali in po splošni stavki 
v Fordovi tovarni River Rouge Plant so dosegli vrhunec. Toda Ford je ostal neomajen in je 
celo namesto podpisa dogovora hotel zapreti celotno družbo. Pod močnim pritiskom svoje 
žene je nato dogovor vendarle podpisal. Podjetje Ford je bilo zadnje izmed Detroitskih 
podjetij, ki je sklenilo dogovor s sindikati (Ford in Crowhter 1927, 114-119) 

 
7.)  Fordov odnos do konkurence 
 
 Kljub temu, da lahko Forda štejemo kot genija na marsikaterem področju, pa je bil 
njegov pogled na konkurenco nekoliko nenavaden in (z današnjega zornega kota) zastarel. 
To je najverjetneje posledica dejstva, da je bil Ford pionir na področju izdelovanja 
avtomobilov. Na začetku svoje poslovne poti se konkurenca ni ponavljala oz. je bila prisotna 
v zelo majhnem številu, ki pa ni resno ogrožala delovanja družbe Ford. Vendar so se razmere 
čez nekaj časa korenito spremenile, saj so že v začetku 20. let Fordovi zgodbi o uspehu sledile 
številne ostale avtomobilske družbe. Kot največjega konkurenta družbi Ford štejemo 
avtomobilsko podjetje General motor company. Ford se v začetni fazi konkurenci ni 
prilagajal, saj je v bistvu sam določal razmere na avtomobilskem trgu. Ostale avtomobilske 
družbe so zato kmalu začele »slediti« Fordu s kopiranjem njegovih proizvodnih in poslovnih 
procesov, poleg tega pa začele iskati pomanjkljivosti in konkurenčno prednost. Tako so že 20. 
letih svojim strankam omogočile ugodne plačilne pogoje in sistem financiranja pri nakupu 
osebnega avtomobila. Ford v začetni fazi ni bil naklonjen temu načinu pospeševanja prodaje, 
saj se je bal plačilne nediscipline ter posledično slabših prodajnih rezultatov podjetja Ford. 
Kljub temu je  kasneje tudi sam, predvsem zaradi pritiskov managementa, omogočil tak način 
prodajanja osebnih vozil (Nevins in Hills 1957, 78). 
 
 Fordov model T se je z minimalnimi posodobitvami izdeloval vse od leta 1908 pa do 
leta 1926. Edina večja sprememba je bil prehod iz ročnega na električni način zaganjanja 
avtomobila, predvsem zaradi varnostnih razlogov. V začetni fazi je tak način izdelovanja 
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osebnih vozil, brez tehnološkega in oblikovnega napredka uspeval, saj je cenovna dostopnost 
osebnih vozil uspešno prevladovala nad neprilagodljivostjo ter predvsem v zadnjih letih 
tehnološko in oblikovno zastarelostjo. Konkurenčna podjetja so postopoma ugotovila to 
pomanjkljivost in pospešeno začela razvijati nove modele avtomobilov, jih sproti spreminjati 
ter tehnološko in oblikovno posodabljati. Kljub temu, da je prodaja Fordovega modela T 
začela močno upadati, je Ford odločno zavračal možnost kakršne koli posodobitve modela, ki 
jo je zagovarjal njegov sin Edsel. Menil, je da so spremembe na modelih nepotrebne, da pa so 
pomembni novi modeli. Tako leta 1927 Ford na trg lansira nov tehnološko in oblikovno 
napreden model A, ki so ga izdelovali  do leta 1931. S 4 milijoni prodanih avtomobilov ga 
uvrščamo med komercialno zelo uspešne avtomobile (Ford in Crowhter 1927, 31-36) 
 
8.)  Fordov način upravljanja podjetja 
 

Fordov način upravljanja podjetja lahko označimo kot močno avtokratskega. Ford je v 
ključnih zadevah o podjetju odločal sam, brez upoštevanja svojih sodelavcev kaj šele 
kakšnega zunanjega svetovalca. Bil je nezaupljiv do svojih sodelavcev in je zaupal le sebi. Pri 
svojih odločitvah je bil neomajen in jih je, tudi če so se kasneje izkazale za napačne, zelo 
redko spreminjal.  
 Nad podjetjem je hotel imeti popoln nadzor tudi s stališča delničarjev podjetja, ki jih je 
pogosto puščal v podrejenem položaju in jim ni pustil imeti večjega vpliva. Leta 1918 je Ford 
ustanovil še eno podjetje Henry Ford and Son v katerega je povabil najboljše sodelavce. Posle 
v matičnem podjetju pa je (vsaj navidezno) predal svojemu sinu Edselu. Vendar pa cilj 
ustanovitve novega podjetja ni bil ustvarjanje dobička oz. razvijanje novih proizvodov. Novo 
podjetje je bilo ustanovljeno z namenom, da bi zmanjšal oz. izničil vpliv delničarjev 
(matičnega) podjetja Ford. Delničarji podjetja so se namreč bali, da bo novonastalo podjetje 
ogrozilo poslovanje matičnega podjetja in s tem posredno zmanjšalo dobičke iz prejetih 
dividend in da bo vrednost delnic močno upadla. Zaradi te bojazni je večina delničarjev 
prodala delnice; Henry in Edsel pa sta postala večinska lastnika podjetja. Ford je hotel imeti 
ključno in odločilno vlogo nad strateški odločitvami v podjetju (Nevins in Hill 1957, 35-36).  

Kljub (navidezni) predaji poslov svojemu sinu Edselu Ford ni nikoli zapustil vodenja 
podjetja. Na vse strateške odločitve je imel odločilni veto. Zaradi tega nadrejenega odnosa 
oče-sin je pogosto prihajalo do večjih nesoglasji med njima, saj je naravni odnos (oče nad 
sinom) prevladoval nad poslovnim oz. formalnim odnosom nadrejeni-podrejeni. Ta 
pomanjkljivost se pogostokrat dogaja tudi v sodobnih družinskih podjetjih, saj starši 
pogostokrat želijo obdržati nadzor nad ključnimi odločitvami v podjetju, kljub temu, da v 
podjetju nimajo več formalne funkcije. Ta pojav označujemo s terminom Fordizem (kljub 
temu, da ima ta termin še veliko širši pomen). Pojav pogostokrat zavira uspešnost in razvoj 
podjetja, saj le-ti managerji izhajajo iz drugačnega obdobja, drugačnih časov in niso kos 
sodobnih izzivom sodobne poslovne družbe in razmer na trgu. Enako se je dogajalo tudi v 
Fordovem primeru, saj je njegov neformalen vpliv na poslovanje podjetja, predvsem v 
kasnejših letih, podjetju bolj škodil kot koristil, predvsem pa je zaviral njegov razvoj in 
onemogočal infiltracijo novih modernejših zamisli, idej in poslovnih procesov v poslovanje 
podjetja Ford. Višek absurda Fordovega početja je ponoven prevzem vodenja oblasti po smrti 
sina Edsela leta 1943, kljub slabemu zdravstvenemu (in psihičnemu) stanju. Management se s 
to potezo ni strinjal, vendar pa se ji ni upal nasprotovati. Ta poteza je močno ogrozila 
poslovanje podjetja Ford, saj je izguba iz poslovanja znašala kar 10 milijonov dolarjev na 
mesec. Šele dve leti pred svojo smrtjo je posle predal svojemu vnuku Henryu Fordu II 
(Nevins in Hill 1957, 37-38).  

Zgornji odstavki nam izrisujejo Fordov značaj. Lahko ga enostavno opišemo z eno 
besedo. Trma. Vztrajanje do konca, neoziraje se na priporočila sodelavcev. Ford je bil v svoje 
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odločitve neomajno prepričan in je v njih brezpogojno verjel, da so pravilne in najboljše v 
tistem trenutku. Zanimiv je tudi podatek, da v času predsednikovanja ni nikoli naročil notranje 
ali zunanje revizije poslovanja, saj je bil v svoje odločitve tako trdno prepričan, zato je menil, 
da revizija poslovanja podjetja ni pomembna. Podjetje Ford še vedno velja za eno izmed 
največjih podjetij v svetovnem merilu, ki (v času Henrya Forda) ni bilo nikoli revizirano. 

 
9.)  Zaključek 

 
Henry Ford je zagotovo eden najpomembnejših ljudi 20. stoletja. S svojimi izumi, 

delom in vztrajnostjo je omogočil motorizacijo sveta.  Kljub pogostim očitkom o neetičnosti 
ravnanja z zaposlenimi, naj mu stopim v bran, da do bili (vsaj v začetni fazi) taki oz. še celo 
slabši odnosi z zaposlenimi značilni tudi za ostala podjetja in se do takrat niso zdeli prav nič 
nenavadni. Fordu smo lahko hvaležni za marsikateri izum, izboljšavo in proizvodni proces, 
tako na tehničnem, kot tudi managerskem področju. Brez tega si lahko le težko predstavljamo 
današnjo podobo sveta. 
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