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Abstract: The current developments in the new type of capitalism that has been recently 
labeled as „surveillance capitalism”, specific for the contemporary information civilization in 
Western world, ask new questions about the relationship between state and economy, 
bureaucracy and citizens. Although state bureaucracy has been taken as a burden by the 
initial economic liberalism, the new capitalism founds the virtues of potent state bureaucracy 
in fulfilling its own aim, namely overpassing the pure profit and fostering universal happiness. 
Yet this fabricated happiness is a state of overall equality, with no real incentive and no real 
passion, but a total control of the human environment, under the ladder cover of a market 
driven authoritarianism. This stage of final Western capitalism and society was anticipated by 
Max Weber, Friedrich Nietzsche and Joseph Schumpeter and was indicated by Francis 
Fukuyama as a possible outcome of applying the methods of the modern science of nature 
into human affairs. 
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Introducere 

 
În finalul Eticii protestante,12 constatând că nu mai există nicio legătură între 

conduita de viață ascetică specifică protestantismului și spiritul practic al 
capitalismului victorios din Occident, din moment ce capitalismul a dobândit o 
bază mecanică, non-umană, Max Weber se întreba dacă vor exista noi profeți ai 
capitalismului sau o renaștere a concepțiilor vechi. Adică, dacă „exercitarea 
profesiei” va mai fi pusă în legătură cu valorile spirituale supreme ale 
civilizației, dacă aspirația către profit va mai regăsi legătura sa precedentă cu 
vreo semnificație etică și religioasă, sau va fi o simplă competiție fără limite. 

 
12 Max Weber, L’éthique protestante et l’esprit du capitalisme, précédé de Remarque préliminaire au recueil 
d’études de sociologie des religions I et suivi de Les sectes protestantes et l’esprit du capitalisme, trad. fr. Isabelle 
Kalinowski (Paris: Flammarion, 2017), 301. 
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Sau, ca ultimă ipoteză, dacă va urma, în finalul dezvoltării capitalismului, o 
anchilozare mecanizată, drapată într-o suficiență maladivă, o dezvoltare 
culturală ce-l va îndreptăți pe Nietzsche să afirme că vom avea: „specialiști fără 
suflet, beneficiari fără inimă: acest neant descrie accesul la un stadiu al 
umanității niciodată atins înainte”13, o stare în care „încă se va munci. Dar având 
grijă ca distracția să nu devină obositoare.”14 Aceasta va fi o stare de egalitate 
materială și spirituală, sub presiunea covârșitoare a opiniei publice, cea care va 
aduce definitiv fericirea: „Și nimeni – mai bogat sau mai sărac: acestea, 
amândouă, sunt prea grele. Cine ar mai vrea să guverneze? Și cine-ar vrea să se 
supună? Acestea, amândouă, sunt prea grele. Nici un păstor, ci doar o turmă! 
Toți vrând la fel, ei vor fi la fel: căci cine simte altfel, de bunăvoie se va duce la 
azilul de nebuni”.15 

Recitirea lui Fukuyama cu al său Sfârșit al istoriei și ultimul om, la 30 de ani 
de la apariție, ar putea să ne ofere o altă perspectivă asupra capitalismului decât 
aveam în momentul apariției cărții.16 Anume, o dezvoltare a capitalismului, 
deosebită de concepțiile vechi, care să nu excludă colaborarea cu birocrația de 
stat. Deși statul a fost în genere descris drept o frână a capitalismului,17 virtuțile 
sale ordonatoare și perfect constrângătoare s-ar putea să fie acum de folos 
capitalismului, când fondul său minimal etic se va fi consumat. Așa cum 
capitaliștii occidentali, protestanți practicanți, au înființat asociații, fundații și 
alte organizații caritabile cu scopul de a salva acțiunea bazată pe profitul pur, 
pentru a păstra o minimă încărcătură morală competiției economice fără reguli 
și fără sfârșit, tot așa capitalismul actual are nevoie de instrumentele statului 
pentru a viza obiective dincolo de profitul fără margini. Acest nou scop este 
chiar fericirea pusă ca ultimă ipoteză de către Weber, o stare perpetuă a 
capitalismului non-uman de la sfârșitul istoriei. 

Beneficiile puterii coercitive a statului sunt deja evidente încă din zorii 
modernității. O spune Jules Michelet, descriind eficiența distrugerii morale, 
culturale și fizice, biologice, a protestanților francezi după anularea în 1685 a 
Edictului de Toleranță de la Nantes.18 Acest edict le oferea o minimă siguranță 
protestanților din regat, în ciuda opoziției Bisericii Catolice și a violențelor 
destul de răspândite, dar nesistematice. Ceea ce este de remarcat după 1685, 
constată Michelet, este succesul nemaiîntâlnit al îngemănării Inchiziției catolice 
și a administrației regale franceze. Înainte, Inchiziția relativ grosolană a 
spaniolilor rămânea mai curând exterioară, nu ajungea ușor la sufletele celor 
suspectați și incriminați, deși ardea pe rug mii de oameni. Acum, începând cu 

 
13 Ibid., 302. 
14 Friedrich Nietzsche, Așa grăit-a Zarathustra. O carte pentru toți și niciunul, trad. rom. Ștefan Augustin Doinaș 
(București: Humanitas, 2018), 67. 
15 Ibid. 
16 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: Free Press, 1992). 
17 Ludwig von Mises, Capitalismul și dușmanii săi, trad. rom. Dan Cristian Comănescu (București: Nemira, 1998). 
18 Jules Michelet, Louis XIV et la révocation de l édit de Nantes (Paris: Flammarion, 1985). 
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1685, spune Michelet, ea capătă rafinamentul dat barbariei de ordinea 
modernă, spiritul de exactitudine al birocrației, o perfecțiune a poliției căreia 
nimic nu-i scapă.19 Supravegherea constantă și lipsa oricărui refugiu, asta 
produce îngenuncherea interioară, mai mult decât milițiile catolice conduse de 
preoții de parohie ce îngemănau acum violența populară cu cea autorizată prin 
lege.20 De aceea, capitalismul de supraveghere născut în vremurile noastre pe 
rămășițele capitalismului tradițional este eficient. Nu doar pentru că stabilește 
o supraveghere mai pronunțată decât orice poliție catolică a Inchiziției 
triumfătoare, ci pentru că fuzionează cu elementele centrale ale statului, ceea 
ce-i conferă legitimitate în exercitarea puterii. Astfel, puterea de a-i aliena pe 
oameni de comportamentul lor, pe baza economiei și identității digitale, prin 
„extragerea”, „vânzarea” și „prezicerea” comportamentelor pe o piață a 
produselor comportamentale în mod plauzibil modificate artificial, devine 
legitimă sub forma lui „Big Other”.21 Piața nu mai este loc de tranzacție, ci spațiu 
de supraveghere, de transformare a comportamentelor în mărfuri și „drepturi 
de trecere”, un soi de autorizare pentru consum licit. Drepturile și libertățile 
devin simple recompense și pedepse, stabilite și gestionate de un eventual 
Birou Central de Credit Social. Aceasta este logica intermedierii 
computerizate,22 în care identitatea digitală (inclusiv datele despre starea de 
sănătate, parcursul școlar, talonul de pensie, permisul de conducere auto, 
tranzacțiile înregistrate la notariat etc.) fuzionează cu moneda digitală (inclusiv 
cu istoricul tuturor cumpărăturilor, contul bancar, lista proprietăților etc.). 

Bazat pe un sistem digitalizat al creditului,23 cu monede virtuale ce pot fi 
generate centralizat și, deci, „programate” pentru consum personalizat (în 
anumite condiții date, perfect arbitrare), noul capitalism va fi imposibil de 
distins de prerogativele statului birocratic. Distincția dintre public și privat, ce 
stătea la baza modernității occidentale,24 se evaporă în fuziunea dintre puterea 
financiar-bancară și cetățenia digitală. Mass-media, elementul adiacent, vine să 
obțină o conformare la normele și valorile noului capitalism și să aducă ceea ce 
este scopul noului capitalism de supraveghere, anume fericirea generală. Să 

 
19 Ibid., 272. 
20 Ibid., 273. 
21 Shoshana Zuboff, „Big other: surveillance capitalism and the prospects of an information civilization”, Journal of 
Information Technology 30 (2015): 75-89. 
22 Identitatea digitală este unul dintre obiectivele Guvernului României de transformare digitală a societății românești. În 
mod programatic, Guvernul României enunța în 2020 că „digitalizarea este un proces care, odată inițiat, nu mai poate fi 
oprit niciodată. De aceea, digitalizarea României înseamnă trecerea la o nouă paradigmă, tehnologică, informațională și 
socială”. Acest proces nu se limitează la instituțiile publice. „Mediul privat, mediul asociativ, comunitățile locale și întreaga 
societate sunt, în egală măsură, părți esențiale ale acestui proces. Pentru identitatea digitală, vezi 
https://www.adr.gov.ro/identitatea-electronica/ (consultat la 28 aprilie 2022). Pentru digitalizare ca proces „ce nu mai 
poate fi oprit niciodată”, vezi https://www.adr.gov.ro/adr/ (consultat la 28 aprilie 2022). 
23 Acesta este proiectul Comisiei Europene, publicat pe 5 aprilie 2022. Vezi proiectul la 
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-O-moneda-euro-digitala-pentru-UE_ro 
(consultat la 27 aprilie 2022). 
24 Benjamin Constant, Libertatea anticilor și libertatea modernilor, trad. rom. Cristian Preda și Miruna Tătaru-Cazaban 
(București: Baroque Books and Arts, 2019). 

https://www.adr.gov.ro/identitatea-electronica/
https://www.adr.gov.ro/adr/
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13392-O-moneda-euro-digitala-pentru-UE_ro


Eon, vol. 3, no. 2 / 2022 
 

120 
 

vedem însă cum a ajuns capitalismul occidental să-și dorească fuziunea dintre 
public (moneda centralizată a birocrației de stat) și privat (sistemul de 
supraveghere al platformelor digitale, media, bănci comerciale, actori 
economici privați ce raportează datele consumatorilor unui eventual Birou 
Central de Credit Social). În mod ironic, felul acesta de funcționare a 
capitalismului este mai departe de liberalismul economic (optimist) afișat de 
Mises sau Hayek și mai aproape de evaluarea (pesimistă) făcută de Schumpeter 
despre supraviețuirea capitalismului.25 

 
Controlul ineficient al gândirii  
 

De la început, Fukuyama constată o degradare lentă, dar permanentă, a 
regimurilor autoritare în Europa de Sud și America Latină, o tranziție spre 
democrație în Spania, Portugalia, Grecia, dar și în Peru, Argentina și Chile. 
Precum alți analiști politici,26 el constată o expansiune de neoprit a valului 
democratizării în alte zone geografice, precum Africa de Sud și Asia de Sud-Est, 
mișcare ce va cuprinde ulterior și Europa Centrală și de Est. Cauza principală a 
căderii regimurilor autoritare (totalitare în Europa de Est) este identificată în 
pierderea accelerată a legitimității.27 Aceasta este mai ales o pierdere a 
legitimității elitelor în proprii lor ochi, acestea simțind acum că nu mai au 
căderea morală de a guverna. Cum subliniază autorul, aceasta este o acceptare 
a faptului că ideile contează. Ele sunt necesare întotdeauna exercitării brutale a 
forței, care reușește doar parțial și doar temporar să producă efecte de 
supunere necondiționată a oamenilor. Imediat ce microbul îndoielii a pătruns 
în sufletele elitelor, ele devin incapabile să guverneze eficient. 

Nimic nu ilustrează mai bine infecția cu acest microb al îndoielii din inima 
elitelor decât prăbușirea comunismului în Uniunea Sovietică, China, Europa 
Centrală și de Est. Regimul lor politic era mai mult decât un autoritarism de 
dreapta, un regim politic brutal destinat menținerii unei ordini tradiționale, 
precum în Spania catolică, sau creării condițiilor favorabile pentru dezvoltare, 
precum în Chile. Comunismul sovietic a reușit, alături de nazismul german, să 
fie un adevărat sistem totalitar, bazat pe o ideologie atotcuprinzătoare, ce 
acoperea orice aspect al vieții omenești.28 Dincolo de a-i răpi omului libertatea, 
scopul totalitarismului sovietic și nazist a fost să creeze un om nou, complet 
diferit de natura lui, gata să se sperie de orice fărâmă de libertate și să caute în 
schimb siguranța, gata să afirme sus și tare beneficiul lanțurilor sale, chiar și în 
lipsa constrângerii.29 Acest lucru a fost posibil doar prin controlul gândirii. Ca 

 
25 Joseph Schumpeter, Poate supraviețui capitalismul? trad. rom. Monica Sibinescu (București: Publica, 2011). 
26 Juan J. Linz, Alfred Stepan, Problems of Democratic Transition and Consolidation: Southern Europe, South 
America, and Post-Communist Europe (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 1996). 
27 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 15. 
28 Ibid., 23. 
29 Ibid., 24. 
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atare, eșecul reformelor economice din anii 1980 nu este legat doar de 
mărturisirea publică a ineficienței economiei sovietice, el este în primul rând 
responsabil de declanșarea unei crize de sistem, atunci când acesta a rămas 
lipsit de legitimitate. Iar eșecul este, mai presus de orice, renunțarea la controlul 
minților, așa cum funcționa el în timpul vieții lui Stalin.30 Teroarea permanentă 
și indistinctă, gratuită și nejustificată, ea este cea care producea controlul 
minților și susținea propaganda oficială. Imediat ce controlul gândirii a încetat, 
cetățenii sovietici au reînceput să gândească singuri, fiind capabili să înțeleagă 
că elitele partidului îi mințeau zi de zi. Erau capabili să înțeleagă că membrii 
elitei de partid formau o clasă distinctă, privilegiată, într-o societate desemnată 
oficial ca fiind fără clase, că erau enorm de corupți și că politicile lor publice 
erau profund ineficiente.31 Ipocrizia devenită evidentă a erodat orice urmă de 
legitimitate a acestor elite, condamnate la pierderea puterii însă chiar mai 
devreme, odată cu propria lor îndoială privind legitimitatea puterii lor. 

Aceasta este o prima mare redescoperire, anume rolul ideilor sub forma 
legitimității unui regim de putere. Totalitarismul a reprezentat o revoluție 
impusă de sus, o încercare de transformare a omului, un efort de a opri 
dezvoltarea naturală, firească, a societății.32 A doua descoperire este legată de 
controlul sistemului de credințe. Imediat ce elitele au încetat să folosească 
teroarea pentru a impune propaganda și ideologia, cetățenii au reluat practica 
gândirii critice. Aceste două lecții devin esențiale și în cazul capitalismului de 
supraveghere, anume încercarea de a drapa forța brută a constrângerii 
provenită din alianța dintre marele capital dominant și statul birocratic 
omnipotent cu un eșafodaj de idei legitimatoare. Acestea se leagă de 
experimentarea situațiilor de pericol și criză, transformare și eliberare, având 
drept scop ultim fericirea. Nu vom insista aici prea mult asupra componentei 
ideologice a acestui nou capitalism, aflat la finalul ciclului capitalismului clasic. 
Ca perspectivă asupra lumii, deci strict ideologic, el își dorește regândirea 
locului individului în lume, pentru a-l feri de povara proprietății, deci a libertății 
ce sfârșește inevitabil în irosirea de resurse (alimente și haine aruncate, 
locuințe nefolosite, automobile poluante, călătorii inutile dar și ore-muncă 
ineficiente). Utilitatea individuală, într-o lume a producției gestionată de mașini 
de calcul, devine inima ideologiei, alături de lipsa poverii proprietății.33 De-
responsabilizarea individuală înseamnă, în ideologia noului capitalism, 
eliberarea de vina ineficienței și găsirea fericirii: nu vei deține nimic și vei fi 
fericit, așa sună sloganul Resetării Globale promovate de Forumul Economic 
Mondial. Ideologia nu este acceptată însă ușor în lipsa terorii permanente, de 

 
30 Ibid., 29. 
31 Ibid., 30. 
32 Ibid., 37. 
33 Steven Umbrello, „Should we Reset? A Review of Klaus Schwab and Thierry Mallerets Covid-19: The Great 
Reset”, Journal of Value Inquiry (online 17 February 2021), https://doi.org/10.1007/s10790-021-09794-1. 

https://doi.org/10.1007/s10790-021-09794-1
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unde seria de crize, catastrofe, strategii de persuasiune, tehnici de obediență și 
strivirea individului pentru obținerea supunerii necondiționate. 

Eșecul sistemului de control al gândirii a însemnat și eșecul sistemului 
totalitar comunist. Victoria capitalismului asupra socialismului reia, pentru 
Fukuyama, problema existenței unei istorii unidirecționale. Iar direcția nu este 
alta decât a triumfului decisiv și definitiv al democrației liberale. Adunând 
datele disponibile despre tranzițiile democratice și liberalizările de regim ale 
țărilor lumii, Fukuyama constată că nu există fenomen macro-politic mai 
relevant în ultimii patru sute de ani decât dezvoltarea democrației liberale, 
alături de aliatul său, liberalismul economic.34 Deși unele țări se întorc pentru o 
perioadă la regimuri mai autoritare, tendința generală este cea de expansiune 
inexorabilă a liberalismului democratic. De aici vine și tentația de a interpreta 
această dezvoltare istorică prin prisma constatării făcute deja de Hegel în 1806, 
după bătălia de la Jena-Auerstedt, anume că istoria s-a sfârșit. Istoria s-a sfârșit, 
întărește Fukuyama argumentul lui Hegel, nu pentru că alte evenimente istorice 
nu ar mai fi posibile, ci pentru faptul că „motorul” istoriei, adică procesul intern 
de rezolvare a contradicțiilor, este acum lipsit de „combustibil”, de obiect. Până 
acum, dialectica istorică consta în depășirea contradicțiilor inerente formelor 
de organizare socială, într-un proces ce se replica constant. Triumful 
principiilor libertății și egalității în cele mai avansate state ale Europei, prin 
victoria Revoluției Franceze încununată de cuceririle napoleoniene, făcea 
complet irelevante orice alternative de organizare sociale și politice.35 Deși 
tragediile secolului al XX-lea fac dificilă înțelegerea istoriei ca fiind 
unidirecțională, istoricii și sociologii preferând o atitudine mai pesimistă decât 
optimismul istoriei unidirecționale, prăbușirea socialismului de stat și a 
regimurilor autoritare din a doua jumătate a secolului trecut, dar mai ales 
inexistența unei alternative teoretice la democrația liberală, toate fac din nou 
posibilă gândirea istoriei ca proces cu termen final.36 

 
Dezindustrializarea voluntară a lumii occidentale? 

 
Victoria ineluctabilă a capitalismului bazat pe consum nu ar putea fi înfrântă, 

crede Fukuyama, nici măcar de decizia pur arbitrară a statelor de a înceta 
folosirea tehnologiei, ce vine la pachet cu consumerismul devastator în întreg 
Occidentul capitalist. Dezindustrializare voluntară a lumii occidentale ar arunca 
Europa, Statele Unite ale Americii și Japonia înapoi în condiția subdezvoltată a 
Lumii a Treia.37 Cel mai important, însă, este piedica lipsei de solidaritate între 
statele care decid dezindustrializarea. Aceasta este a treia lecție ce se desprinde 

 
34 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, p. 48. 
35 Ibid., 64. 
36 Ibid., 70. 
37 Ibid., 85. 
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din mecanismul necesar transformării radicale de la sfârșitul istoriei. Anume, 
solidaritatea statelor ce iau decizia dezindustrializării voluntare, fie sub forma 
„amprentei de carbon” ce poate fi imputată oricărui individ ce consumă orice 
bun sau folosește orice serviciu, ori în orice altă formă. Dacă ar exista state care 
să decidă să nu se dezindustrializeze, cu tot ceea ce presupune aceasta, cetățenii 
țărilor care au decis să o facă ar avea un standard permanent cu care să se 
compare. De aici vine și nevoia de coordonare internațională completă și de 
evitare a oricăror standarde ce ar putea fi folosite pentru o judecată 
comparativă independentă. 

Reîntoarcerea voluntară sau accidentală la o stare pre-modernă, pre-
industrială, bazată pe muncă fizică, ar putea fi posibilă doar în lipsa științei 
moderne a naturii. Distrugerile anterioare ale civilizațiilor nu mai pot surveni 
însă acum, când știința modernă îi face pe oameni atât de capabili să domine 
natura. Știința modernă nu mai poate fi „uitată” sau „dez-inventată” decât în 
condițiile unei catastrofe planetare atotcuprinzătoare, care să anihileze fizic toți 
locuitorii planetei. Ca atare, dacă stăpânirea științei moderne a naturii nu mai 
poate fi împiedicată, atunci nici istoria unidirecțională nu mai poate fi deviată 
din cursul ei, în vederea reproducerii unor cicluri istorice. Ea devine complet 
ireversibilă.38 Iar acest lucru este legat de triumful capitalismului global. Deja 
devenise evident, subliniază Fukuyama, că un sistem economic capitalist era 
inevitabil pentru țările avansate.39 Deși socialismul a avut meritele sale pentru 
modernizarea accelerată a țărilor din Lumea a Treia, eșecul lui pe termen lung 
i-a descurajat pe liderii acestor țări să continue să cultive socialismul. Eșecul 
proiectelor protecționiste și de redistribuire socială a veniturilor naționale în 
Argentina și Peru în anii ’60, evoluția lor după liberalizarea completă din anii 
’90, dar și comparația dintre evoluția țărilor din Asia de Sud-Est (Hong Kong, 
Taiwan, Malaiezia, Coreea de Sud, Tailanda) și a altor țări din Lumea a Treia, 
toate au ajutat la renunțarea completă la socialism în țările în curs de 
dezvoltare. Orice lider dintr-o astfel de țară ar evita socialismul, văzând cum 
cresc economiile capitaliste complet privatizate ale vecinilor și renunțarea 
accelerată la socialism a celor din Europa Centrală și de Est și fosta Uniune 
Sovietică. Mecanismul istoric imaginat de Fukuyama este cel care leagă triumful 
definitiv al științei moderne a naturii și tendința către capitalism. El duce la 
consolidarea unei culturi consumeriste universale, bazate pe principiile 
liberalismului economic. Sistemul economic creat de tehnologia avansată și de 
diviziunea rațională a muncii, cu o enormă productivitate și extrem de dinamic, 
aduce forța necesară omogenizării complete a lumii, făcând aproape irezistibilă 
atracția sa față de toate culturile lumii, în fapt o predispoziție de a participa la 
această lume economică globalizată.40 

 
38 Ibid., 88. 
39 Ibid., 98. 
40 Ibid., 108. 
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Spre un capitalism de stat autoritar birocratic 

 
Ceea ce rămâne parțial neelucidat este necesitatea intrinsecă a 

capitalismului de a se însoți cu liberalismul democratic. Dacă există o tendință 
a „Mecanismului” istoric generat de știința modernă a naturii de a impune 
capitalismul drept cea mai rațională și eficientă formă de organizare economică, 
nu același lucru se întâmplă pentru folosirea democrației liberale drept regim 
politic. În termenii raționali ai „mecanismului” istoric, nici un avantaj dintre cele 
adeseori atribuite democrației nu depășește avantajul autoritarismului.41 
Avantajul democrației de a media între diferite interese create de economia 
modernă poate fi egalat și depășit de puterea unei dictaturi de a asigura 
creșterea economică, deși își poate pierde repede legitimitatea în fața unor 
cetățeni neîncrezători, nemulțumiți și necooperanți. Alt argument se referă la 
tendința dictaturilor de a degenera cu trecerea timpului, mai ales atunci când 
au de gestionat o societate cu un nivel tehnologic avansat, din motivul proastei 
selecții a liderilor sau al conflictelor dintre ei. Dar nu există incompatibilitate 
între un nivel avansat de dezvoltare tehnologică și o dictatură solid ancorată, 
precum Malaiezia, China sau Singapore astăzi, dictatură poate folosi chiar 
tehnologia pentru a elimina orice contestare. În fine, argumentul că 
industrializarea produce o clasă de mijloc educată, ce dorește să beneficieze de 
libertăți și drepturi poate fi și el contestat prin iluzia ce este oferită deseori chiar 
acestei clase de mijloc educate. Deși argumentul răspândit este că educația 
modernă este sortită să „elibereze” oamenii de prejudecăți și de forme 
tradiționale de autoritate,42 că cei educați nu se supun orbește autorității, ci 
gândesc mai mult cu capul lor, exemplul oferit de puterea imensă a 
marketingului și propagandei arată că și cei mai educați (sau poate cei mai 
educați) sunt gata să se supună unor ordine altminteri aberante, 
dezumanizante și descalificante pentru pretenția acestor oameni presupus 
„educați” (precum clasa mijlocie din Germania nazistă). 

Astfel, democrația nu a rezolvat mai bine conflictele interne, mai ales cele 
etnice, rasiale și sociale. Din contră, dictaturile din Peru sau Filipine au folosit 
forța brută pentru a elimina de la putere grupurile sociale tradiționale și a 
deschide calea economiei de piață libere, creând condițiile unei dezvoltări 
economice accelerate, la fel cum a procedat Japonia modernă în era Meiji. Mai 
mult, nu există o legătură cauzală logică între creșterea nivelului de educație și 
credința în beneficiul normelor democratice. Preferința pentru democrație nu 
este în nici un fel dictată de logica procesului de industrializare. Contrariul pare 
mai curând valabil. Atunci când țelul unei țări este dezvoltarea economică mai 
presus de orice, combinația câștigătoare nu conține nici democrația liberală și 

 
41 Ibid., 112. 
42 Ibid., 117. 
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nici socialismul leninist sau democratic, ci doar liberalism economic și politică 
autoritară, denumit ca „stat autoritar birocratic” sau „autoritarism de piață”.43 
Acesta este rețeta sud-americană a dezvoltării accelerate din Brazilia, Chile, sau 
cea a „tigrilor asiatici”, precum Taiwan, Coreea de Sud sau Tailanda. Acest stat 
autoritar birocratic, bazat pe reguli economice liberale de piață, este chiar 
modelul anticipat de Schumpeter.44 Chiar dacă în teorie indivizii sunt atașați în 
țările democratice ideilor de piață liberă, ei nu se feresc să le abandoneze atunci 
când interesele lor economice pe termen scurt sunt afectate.45 Altfel spus, 
amenințarea statului birocratic cu limitarea avantajelor sau chiar drepturilor 
economice duce foarte repede, dacă nu chiar automat, la conformarea 
indivizilor (indiferent cât de educați) oricărei norme, cu scopul păstrării 
„privilegiilor”, bunăstării sau simplei siguranțe economice. Aceasta este ultima 
lecție, cea mai importantă, probabil, pentru succesul autoritarismului de piață, 
întărit de capacități științifice și tehnice fără precedent. 

Fukuyama știe că transformarea ordinii sociale se poate face rapid doar prin 
angrenarea puternicei mașinării coercitive a statului. Așa s-a întâmplat în cazul 
revoluționarilor comuniști și maoiști în 1917 sau în 1949.46 Fuziunea 
sistemelor politice capitaliste și comuniste, la sfârșitul istoriei, este logica finală 
a evoluției modernității occidentale, care nu leagă printr-o cauzalitate univocă 
industrializarea produsă de știința modernă a naturii de democrația liberală. 
Deși liberalismul democratic și maturitatea (post)industrială sunt compatibile, 
iar cetățenii din multe state avansate economic preferă această legătură,47 
statul autoritar birocratic ce se consolidează pe zi ce trece demonstrează că 
între ele nu există un raport de cauzalitate. Transformarea brutală a ordinii 
sociale anterioare, garantarea funcționării marelui capital, acestea sunt 
scopurile noii ordini politice din zilele noastre. 

Mesianismul capitalismului de supraveghere reia, deci, funcția pierdută a 
profeției capitaliste, așa cum bănuia Weber. Dar el se însoțește și de o nouă 
legitimare prin ideologie, necesară acum pentru a face trecerea de la stadiul 
capitalismului industrial și de piață globalizat, la cel de supraveghere, prin 
fuziunea cu capacitățile statului modern birocratic autoritar, dotat cu 
inteligență artificială. În zorii dominației strivitoare a capitalismului post-uman, 
bazat pe reglementare ultra-eficientă (când o comparăm cu resursele 
economice disponibile distruse de risipa și nepriceperea pur omenească), 
speranța se naște din nou, pentru un capitalism fără obstacole, așa cum își 
imagina Schumpeter o posibilă dezvoltare viitoare. Toate obstacolele 
economice fiind depășite prin coerciția dezumanizantă a noului statului 
totalitar, speranța se naște din nou, că elitele la putere nu vor fi iarăși 

 
43 Ibid., 123. 
44 Joseph Schumpeter, Capitalism, Socialism and Democracy (New York: Harper, 2008). 
45 Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man, 123. 
46 Ibid., 107. 
47 Ibid., 125. 
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contaminate de microbul îndoielii în propria lor legitimitate, așa cum s-a 
întâmplat cu cele comuniste în Europa de Est înainte de 1989. Aceasta este 
speranța, anume că noile elite vor guverna pe deplin încrezătoare în misiunea 
lor de a transforma lumea post-umană prin inginerie socială și genetică, 
planificare economică digitală, control al minții și constrângere a trupului, în 
virtutea scopului lor ultim, fericirea generală: nu vei avea nimic, dar vei fi fericit. 
De aceea, lectura cărții lui Fukuyama după 30 de ani ne spune cum am fi putut 
interpreta, încă din anii 1990, viziunea despre lume a unui expert angajat al 
RAND,48 dacă nu am fi fost fascinați de triumful strident al capitalismului 
corporatist american, ce devenise atunci „the only game in town”. 
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