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Abstract 

The fast pace of economic growth from the last 70 years has propelled South Korea to be one 

of the most developed nations in the world, thus bringing to life the “Miracle of the Han River”. 

Having a significant number of elaborated and interconnected sectors, this country is providing 

the right business environment where companies can openly collaborate with the political 

system. Despite the specified advantages, there is a considerable absence of transparency 

among the high-ranking officials. This paper intends to analyze the moral philosophy of the 

South Korean political system, while supplying examples where the law has been deliberately 

avoided. 
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Introducere 

 Influențată în mod puternic de confucianism, Coreea de Sud folosește în continuare 

doctrinele acestui curent drept mijloc instituțional de menținere a ordinii sociale și politice, 

accentuând puternic principiile etice. Cu toate acestea, armonia în societate primează, chiar 

dacă obținerea acesteia se realizează prin metode lipsite de etică. 

 Chiar dacă această țară nu duce lipsă de potențial economic, făcând parte din topul celor 

mai dezvoltate națiuni ale lumii, atenția pe plan internațional este orientată către scandalurile 

clasei politice, în mare parte din timp acestea având în prim plan înalți oficiali și chiar șefi de 

stat. 

 Această lucrare urmărește a prezenta caracteristicile generale ale sistemului politic sud-

coreean prin punerea în lumină a valorilor etice fundamentale pe care acesta funcționează, 

înfățișând măsurile de promovare a unui mediu etic de muncă, modul de evaluarea a eficacității 

acestora și finalizând prin descrierea procedurilor de sancționare împotriva corupției. Spre 

sfârșitul lucrării, se va analiza influența confucianismului asupra culturii politice și se va 

încheia prin exemple de încălcare a principiilor etice.  

 

Valorile fundamentale ale sistemului politic 

Chiar dacă nu există un cod clar de conduită, standardele comportamentele anticipate 

din partea oficialilor publici se pot regăsi în diferite acte și decrete puse la dispoziția tuturor 

funcționarilor publici. Câteva dintre aceste standarde acoperă următoarele subiecte: implicarea 

directă în activitatea politică, primirea de cadouri și alte beneficii, dar și utilizarea de informații 

oficiale.  



 

  Studii și Cercetări Academice, 3(2) (2021)  74 

 

Instrucțiunile și cerințele specifice în ceea ce privește comportamentul etic la locul de 

muncă al funcționarilor publici și liderilor politici sunt incluse in documente oficiale precum: 

Amendamentul privind etica în serviciul public (11 iunie 1993),  legea privind cazurile speciale 

de reținere a funcționarilor publici pentru infracțiuni (5 ianuarie 1995) și legea privind 

divulgarea de informații de către agențiile publice (31 decembrie 1996) (OECD, 2000). 

Toți funcționarii publici și liderii politici sunt obligați să urmeze cursuri de formare în 

materie de etică la momentul numirii în funcție sau promovării. Aceasta formare conține 

diverse teorii și studii de caz, cursurile fiind asigurate de către Institutul Central de Formare al 

Oficialilor (COTI), de agenții de formare aparținând diferitelor ministere sau de organisme 

private de formare profesională. Conform legii privind Serviciile Publice Naționale, 

funcționarii publici pot solicita consiliere sau asistență în ceea ce privește problemele și 

dilemele etice cu care se confruntă. 

 

1. Măsuri utilizate pentru promovarea unui mediu etic de muncă 

O atenție specială este acordată funcționarilor aflați în poziții deosebit de predispuse la 

corupție cum ar fi oficialii din procuratură, poliție, vamă, organizații de plătirea taxelor etc., 

aceștia având obligația de a declara anual proprietățile și veniturile.  

Câteva dintre acțiunile specifice aplicate pentru a promova un mediu etic de muncă 

sunt: 

• Furnizarea de norme/ orientări/ politici pentru procedurile de recrutare și promovare; 

• Luarea în considerare a comportamentului etic în evaluarea performanței (integritatea, 

imparțialitatea); 

• Asigurarea transparenței procedurilor de selecție prin publicarea regulilor și ghidurilor de 

recrutare, făcând public posturile vacante și procedurile de monitorizare; 
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• Transmiterea prevederilor anticorupție în licitațiile publice (companiile vinovate de corupție 

sunt descalificate și participare acestora la ofertele viitoare este suspendată) etc. 

 

2. Evaluarea eficacității măsurilor de promovare ale conduitei etice 

Coreea de Sud este în continuare predispusă la diferite obstacole în calea reducerii 

actelor de corupție la nivel înalt, aceasta tendință fiind păstrată din cauza sentimentelor slabe 

de responsabilitate în rândul clasei politice și a funcționarilor publici. Eficacitatea măsurilor de 

conduită etică este, de asemenea, afectată și de cultura coreeana bazată pe confucianism și axată 

pe colectivism, tendința generală fiind de a prefera armonia în detrimentul implementării stricte 

a legii. 

 

3. Proceduri de sancționare a corupției 

Actul de corupție poate fi generalizat ca metoda prin care un individ urmărește un câștig 

nelegitim în urma îndeplinirii sarcinilor sale de funcționar public, deci acesta pornește un 

conflict între îndatoririle sale publice și interesele sale ca persoană privată (Park, 2007). 

Dispozițiile legale definesc procedura generală de expunere a faptelor ilicite, iar normele 

interne ale fiecărei organizații stabilesc modul de operare împotriva acțiunilor de corupție. 

Măsurile disciplinare aplicate în urma legii privind Funcțiile Publice Naționale iau forma 

concedierilor, suspendărilor, reducerilor de salarii și a mustrărilor. Din nefericire, nu există o 

modalitate de garantare a siguranței reclamantului în cazul în care acesta vine din mediul 

funcționarilor publici sau al liderilor politici.  
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Influența confucianismului asupra culturii politice 

Confucianismul a fost implementat în Coreea de Sud în timpul perioadei Joseon încă 

din secolul al 14-lea. Istoria lungă și bogată în tradiție confucianistă a influențat de-a lungul 

timpului  sistemul educațional, social și politic, filozofia, religia, chiar și obiceiurile de zi cu 

zi. În peninsula coreeană confucianismul nu a fost conturat doar ca o parte împrumutată din 

cultura Chinei, ci și drept un mijloc instituțional de menținere a ordinii socio-politice și a puterii 

aristrocației din cele trei regate (Chung, 2015). 

Ordinea politică acompaniată de stabilitatea socială reprezintă în continuare bazele 

sistemului politic sud-coreean inspirat din confucianism, fiind luat în considerare faptul că 

societatea este încă direct comandată de către guvernul central. Atitudinile și părerile 

cetățenilor coreeni față de o guvernare corectă au drept criterii de analiză valorile confucianiste, 

relațiile interumane, normele sociale, dar și identitatea culturală (Center of Cultural Exchange 

of Korea, 2017). 

 Democrația sud-coreeană este ridicată la statutul de ideologie în majoritatea instituțiilor 

și organizațiilor publice, contextul tradițional de menținere a unui guvern drept și benevolent 

reprezentând interesul central al cetățenilor care nu se axează doar pe idei democratice, ci și pe 

obligația socială și etico-politică a statutului (Center of Cultural Exchange of Korea, 2017). 

 

Scandaluri ale clasei politice sud-coreene 

Masacrul din Gwangju 

În urma asasinării președintelui Park Chung-hee în anul 1979, controlul armatei sud-

coreene a fost preluat printr-o lovitură de stat de către generalul de brigadă Chun Doo-hwan. 

Odată ajuns la putere, generalul Chun a fost pus în funcția de șef al Agenției de Informații 

Centrale Coreene (echivalentul CIA în Coreea) și a declarat legea marțială (Han, 2020).  
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Împotriva conducerii militare s-au iscat o serie de proteste la nivel național conduse de 

activiști sindicali, lideri ai opoziției, dar și studenți care urmăreau să organizeze alegeri 

democratice. Astfel, Gwangju, un oraș din sud-vestul Coreei,  a devenit centrul mișcărilor pro-

democrație. 

Pe data de 18 mai 1980, un număr de 600 de studenți adunați în campusul Universității 

Naționale Chonnam pentru a protesta împotriva suprimării libertății academice au fost agresați 

de către forțele guvernamentale (SCMP, 2020). În timp ce revolta a continuat, protestatarii au 

intrat în secțiile de poliție pentru a se înarma cu bâte, cuțite, țevi, cocktail-uri Molotov, arme 

care au fost folosite împotriva forțelor de ordine. 

 În dimineața zilei de 27 mai, generalul Chun a trimis tancuri blindate și elicoptere care 

au început sa atace la întâmplare orașul, armata nimicind revolta în doar două ore. Potrivit 

cifrelor oficiale oferite atunci de guvernul sud-coreean, aproximativ 200 de persoane (Han, 

2020), majoritatea studenți, au pierit în rebeliune. Această cifra este contrazisă însă de către 

cetățenii orașului Gwangju care susțin ca numărul real se aproprie de 2000 de decese. 

În ciuda eșecului întâlnit de protestele civile, presiunea cetățenilor a dus la reinstituirea 

alegerilor prezidențiale directe și astfel, succesorul direct al generalului Chun, Roh Tae-Woo a 

fost ales în funcția de președinte al Coreei de Sud (Hyde, 1988). 

În 1996, atât generalul Chun, cât și Roh Tae-Woo au fost condamnați pentru instigare 

la revoltă, trădare și corpuție pentru lovitura de stat din 1979 și masacrul din Gwangju 

(Britannica , 2020). 

Hanbogate 

Scandalul Hanbo sau Hanbogate a început în data de 23 ianuarie 1997, atunci când a 

doua cea mai mare companie de oțel din Coreea de Sud, Hanbo Iron and Steel Company, a 
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declarat falimentul în urma unei datorii de aproximativ 5.6 miliarde USD (Quah, 2011). 

Insolvabilitatea marelui conglomerat a declanșant o anchetă a Parchetului pentru mită asupra 

politicienilor și a conducătorilor de bănci. 

Hanbo Steel s-a dovedit a fi primit tratament preferențial din partea guvernului 

președintelui Kim Young-sam, în general prin împrumuturi emise de bănci aflate sub presiunea 

politicienilor și bancherilor de rang înalt (Pollack, 1997).  

Consecință a trimiterii în judecată, fondatorul companiei Chung Tae-soo și fiul acestuia, 

Chung Bo-keun, au fost condamnați la 15 ani și respectiv, 3 ani de închisoare pentru dare de 

mită și deturnare de fonduri (Reuters, 1997). În urma lor, alte opt figuri politice au primit 

condamnări, printre acestea aflându-se și fostul ministru de interne Kim Woo-suk, diferite 

ajutoare directe ale președintelui, membrii ai parlamentului, dar și doi foști președinți ai Korea 

First Bank (Schuman & Cho, 1997).  

În urma acestui scandal, au fost expuse către comunitatea financiară internațională 

slăbiciunile legate de corupție ale economiei Coreei de Sud, prăbușirea Hanbo fiind considerată 

una dintre bazele problemelor economice naționale ce au urmat din cauza crizei financiare 

asiatice din 1997. 

Suspendarea din funcție a președintei Park Geun-hye 

În vara anului 2016, în Coreea de Sud au izbucnit o serie de proteste publice la adresa 

politicilor guvernamentale, mult prea favorabile anumitor afaceri, și împotriva deciziei 

guvernului ce proclama ca toate școlile să utilizeze doar acele manuale de istorie care au primit 

aprobare din partea guvernului. 

Prin declanșarea acestui scandal, în presă a ajuns faptul că un membru al administrației 

președintelui Park Geun-hye, a amenințat impunerea controalelor de audit pentru mai multe 

companii de largă scară.  Aceste companii s-au dovedit a plăti aproximativ 70 de milioane USD 
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către fundațiile caritabile a căror lider era chiar Choi Soon-sil, mâna dreaptă și  prietenă 

apropiată a șefului de stat, lider al unei secte religioase sincretice, cunoscută sub numele de 

Biserica Vieții Eterne. În media au ajuns dovezi care demonstrau faptul că Choi Soon-sil a avut 

contribuții la editarea anumitor discursuri prezidențiale și acces la materiale prezidențiale 

confidențiale (Munro, 2021). 

În anul 2018, prima femeie aleasă șef de stat în Coreea de Sud, Park Geun-hye, a fost 

găsită vinovată pentru 16 capete de acuzare cu legătură la dare de mită, abuz de putere, scurgere 

de informații prezidențiale confidențiale și constrângere la dare de mită, fiind condamnată la 

22 de ani în închisoare.  

Alături de Park, numeroși funcționari guvernamentali, lideri de conglomerate (printre 

care președintele Samsung, Lee Jae-yong) și chiar persoane din lumea divertismentului au fost 

atrași în acest scandal (British Broadcasting Corporation, 2021).  

 

Concluzii 

Într-o economie axată pe dezvoltare și progres continuu precum cea a Coreei de Sud, 

lipsa de etică și actele de corupție devin imposibil de evitat. Chiar dacă anumite doctrine ale 

curentului confucianist, baze ale societății sud-coreene actuale, promovează în continuare 

armonia la nivel înalt prin menținerea ordinii sociale și politice, în majoritatea cazurilor 

primează interesul propriu și abuzul de putere. 

Din nefericire, potențialul economic al țării este eclipsat fără întrerupere de aceste acte 

lipsite de etică venite din partea clasei politice, care nu este amenințată nici măcar de 

repercusiunile promovate de către agențiile naționale de control al eticii în filozofiei morale.   
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