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Responsabilitat social de l’empresa estrangera a la Xina:
eficiència o ètica?

Responsabilidad social de la empresa extranjera en China:
¿eficiencia o ética?

Als darrers anys moltes multinacionals han traslladat els seus centres de producció a països
amb règims laborals que afavoreixen i possibiliten el model universal de negoci: “El més
econòmic, el més flexible, el més ràpid”.

En los últimos años son muchas las multinacionales que han desplazado sus centros de
producción a países cuyos regimenes laborales favorecen y posibilitan el modelo universal
de negocio: “El más barato, el más flexible, el más rápido”.

En aquesta conferència, analitzarem el cas de la Xina com un dels principals països de
destinació per a bona part de multinacionals i d’empreses estrangeres i la seva convivència
amb el règim laboral establert.

En esta conferencia analizaremos el caso de China como uno de los países de destino
principales para muchas multinacionales y empresas extranjeras y la convivencia de las mismas
con el régimen laboral establecido.
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