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CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ QUAN TRỌNG:
- Hiện nay, số doanh nghiệp thuộc phụ nữ sở hữu hay điều
hành chiếm khoảng từ 25% đến 35% tổng số doanh
nghiệp tư nhân trên thế giới.
- Năm 2012, ước tính có khoảng 126 triệu phụ nữ khởi
nghiệp hoặc điều hành doanh nghiệp và khoảng 98 triệu
phụ nữ quản lý các doanh nghiệp đang hoạt động tại 67
nền kinh tế trên toàn cầu.
- Theo Ngân hàng Thế giới (WB), nếu lực lượng lao động
phụ nữ và số lượng doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ gia
tăng mức ngang bằng với nam giới thì có thể giúp cải
thiện thu nhập trung bình thêm 20% tại Trung Đông và Bắc
Phi, 19% tại Nam Á và 12% tại châu Mỹ La tinh.

CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ QUAN TRỌNG:
• Một báo cáo gần đây của Tổ chức Hợp tác và Phát triển
Kinh tế (OECD) cho thấy ở đâu có bình đẳng giới trong
công việc, ở đó ít gặp vấn đề về dân số già đi, năng suất
lao động lại cao hơn và nền kinh tế vững mạnh hơn. Trong
bối cảnh khủng hoảng kinh tế như hiện nay, các yếu tố
này không thể bị làm ngơ.
• Nếu các phụ nữ nông dân tại các nước đang phát triển có
cùng cơ hội tiếp cận các nguồn lực sản xuất như nam
giới, họ có thể tăng năng suất nông nghiệp thêm từ 2030%, từ đó giúp giảm tỷ lệ thiếu đói từ 12 đến 17%. Hiện
nay xét đến số người bị đói hàng ngày trên thế giới
khoảng 800 triệu, thi điều trên thực sự sẽ mang lại lợi ích
to lớn cho toàn cầu.

CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ QUAN TRỌNG:
• Theo báo cáo của Ngân hàng Thế giới, phụ nữ đầu tư
trung bình 90% thu nhập của họ vào gia đình, trong khi
nam giới thì chỉ vào khoảng 30-40%. Các bằng chứng về
định lượng và định tính đã xác định rõ việc tái đầu tư này
không chỉ có tác động tích cực đến đời sống của phụ nữ
mà còn đến gia đình và cộng đồng của họ. Bằng chứng
cũng cho thấy việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ làm
giảm bớt sự lây lan của HIV và AIDS. Phụ nữ đầu tư nhiều
hơn trong việc chăm sóc sức khỏe. Khi phụ nữ được trao
quyền về kinh tế họ sẽ có sự tự tôn cao hơn. Hơn nữa,
mối quan hệ của phụ nữ trong gia đình cũng được cải
thiện vì họ được tôn trọng hơn.

CÁC SỐ LIỆU THỐNG KÊ QUAN TRỌNG:
• Ngoài ra, việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ cũng mang
lại những lợi ích cho con cái của họ. Trẻ em gái được theo
đuổi việc học lâu hơn và không phải nghỉ học sớm vì phải
kết hôn sớm. Như vậy, trao quyền về kinh tế cho phụ nữ
có thể giúp phá vỡ một số rào cản lớn nhất và khó khăn
nhất mà trẻ em gái và phụ nữ trẻ đang gặp phải hiện nay.

CAM KẾT CỦA WALMART ĐỐI VỚI VIỆC TRAO QUYỀN CHO PHỤ
NỮ:

• Khi đưa ra sáng kiến WEE - Trao quyền kinh tế cho phụ
nữ vào năm 2011, chúng tôi biết rằng đối với Walmart
việc trao quyền về kinh tế cho phụ nữ không phải chỉ là
hoạt động từ thiện.
• Mục tiêu của chúng tôi là khai thác sức mạnh kinh tế to
lớn của chuỗi cung ứng Walmart để hỗ trợ cho các doanh
nhân nữ trên khắp thế giới.
• Walmart luôn hướng tới việc tạo tầm ảnh hưởng lớn và
sáng kiến WEE của chúng tôi cũng không là ngoại lệ.

- Chúng tôi vạch ra mục tiêu ở 3 lĩnh vực:
• Tăng cường lựa chọn nguồn cung ứng từ các doanh
nghiệp do phụ nữ làm chủ: Đạt giá trị mua hàng 20 tỷ
USD từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong
vòng 5 năm tại Mỹ và tăng gấp đôi trên toàn cầu;
• Trao quyền cho gần 1 triệu phụ nữ thông qua đào
tạo;
• Thúc đẩy tính đa dạng và hoà nhập giữa các nhà cung
ứng hàng hoá và dịch vụ chuyên nghiệp của Walmart.

Tại sao Walmart lại làm việc này? KINH NGHỆM TỪ GÓC NHÌN CỦA
ĐƠN VỊ THU MUA CỦA WALMART:
• Chúng tôi thu mua hang từ các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vì
điều này mang lại lợi ích trong kinh doanh. Kinh nghiệm cho thấy rằng
các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ có tính sáng tạo cũng như khả
năng thích nghi cao hơn và họ cũng sẵn sàng thử nghiệm những ý
tưởng mới nhiều hơn.
• Tôi xin chia sẻ một số nội dung về cách thực hiện. Trước hết, chúng tôi
không phân biệt giới tính giữa doanh nghiệp do nam hay nữ làm chủ.
Quy trình trở thành nhà cung ứng của Walmart đều giống nhau cho cả
hai loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở một số trường hợp Walmart
sẽ hướng dẫn thêm cho các doanh nhân nữ; tư vấn cho họ về các giải
pháp hậu cần, các quy định về đo lường; các quy trình và biểu mẫu.
Chúng tôi nhận thức được rằng các doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ
thường cần thêm hỗ trợ để trở thành một nhà cung ứng của Walmart.

Khi chúng tôi mua hàng từ những công ty mà họ tái
đầu tư lại 90% lợi nhuận cho gia đình và cộng đồng
chung thì chuyện tất yếu là
…. lẽ dĩ nhiên chúng tôi nên mua thêm hàng từ
những công ty đó!
…. vì đó là chuyện tất nhiên trong kinh doanh!

