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»Pred 50 leti je bilo ljudi 2,5-krat manj, proizvodnje sedemkrat manj, planet pa ni danes nič 

večji. Kriza daje v izbiro dvoje: družbeno odgovornost ali samomor človeštva – in zato je 

treba inovirati poslovno prakso in človeške navade v smeri k družbeni odgovornosti. Okrog 

nje ustvarjamo nov ekonomski model.« 

 

Matjaž Mulej (1941, Maribor) je doktor ekonomskih znanosti s področja teorije sistemov in 

doktor menedžmentskih znanosti s področja inovacijskega menedžmenta ter zaslužni profesor 

teorije sistemov in inovacij. Je avtor dialektične teorije sistemov in njene aplikativne 

metodologije USOMID, uspešno uporabljanih za inoviranje v mnogo organizacijah v več 

državah, ter avtor modela za inovativno poslovanje v tranzicijski družbi. Objavil in uredil 

je več kot 60 knjig in zbornikov ter čez 1600 del v več kot 40 deželah in doprinesel bogat 

prispevek z delom v šestih državah. 15 semestrov je bil gostujoči profesor in raziskovalec v 

tujini, med drugim na univerzi Cornell v Ithaci, NY v ZDA, krajša gostovanja in občasna 

predavanja pa je imel na približno 50 različnih univerzah na vseh celinah. 

Je nekdanji (2006-2010) predsednik IFSR (Mednarodne federacije za sistemsko 

raziskovanje) s 36 asociacijami članicami in članstvom na vseh celinah ter član treh 

mednarodnih akademij znanosti in umetnosti (Salzburg, Pariz, Dunaj), v tisti za 

sistemske in kibernetske znanosti predsednik. Je tudi član več uredniških odborov revij in 

konferenc, med drugim skoraj vseh 30 konferenc PODIM, vseh 9 konferenc STIQE in vseh 5 

konferenc IRDO. 

Je znanstveni sodelavec Inštituta za podjetništvo in management malih podjetij in 

član Katedre za podjetništvo in ekonomiko podjetja na Ekonomsko-poslovni fakulteti 

Univerze v Mariboru in predsednik strokovnega odbora IRDO – Inštituta za razvoj družbene 

odgovornosti. Prejel je številna državna priznanja za delovanje na področju teorije in prakse 

inovativne družbe v Jugoslaviji, Sloveniji, Mariboru in Univerzi v Mariboru in doslej bil 

mentor 43 magistrom in 17 doktorjem znanosti, nekaj nadaljnjih v teku. V letih 1987-1991 je 

bil kratek čas dekan Ekonomsko poslovne fakultete v Mariboru, na kateri deluje (kot 

upokojenec) še danes, in potem prorektor Univerze v Mariboru. Tudi preko 50 objavljenih 

člankov (5 samo v letu 2010) v tujih vrhunskih revijah priča o njegovem dragocenem 

prispevku znanosti. V 2. izdaji Mednarodne enciklopedije teorije sistemov in kibernetike (Ch. 

François, 2004, Saur, München) je devet vnosov o Matjažu Muleju in njegovi dialektični 

teoriji sistemov, okoli 120-krat je citiran tudi v drugih podobnih publikacijah. 



Bogatemu življenjepisu ddr. Muleja lahko dodamo še zeleno noto, saj opozarja, da kriza ni 

samo finančna, ampak tako gospodarska, kot tudi družbena in naravna. Svetovno merilo 

uspeha po njegovih besedah ne more biti denar in ne BDP, temveč življenje – iz potrošniške 

družbe se moramo preoblikovati v varčevalno na vseh področjih, še posebej pa zmanjšati 

izpuste. »Sprejeti moramo, da smo ljudje in naše gospodarstvo del narave in ne obratno, 

narava pa zahteva dolgoročno in celovito obnašanje.« 


