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«Қағанат» қалай 
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Б�СЕКЕЛЕСТІ?

Сұхбаттасқан
Дана МАРАТОВА

Алматы қаласына алғаш кел-
генде к�ргенім – «Қағанат» 
болды. Қалада осындай 
атауы бар асханалардың 
к�птігі сондай, алғашында 
аялдаманың бәрі «Қағанат» 
деп аталатын шығар деп 
ойлаппын. С�йтсем, 
«Қағанат» Қазақстандағы 
ең үлкен асханалар желісі 
екен. Оның тек қана Ал-
матыда ғана емес, Астана, 
Қарағанды қалаларында 
да тамақтандыру 
орталықтары бар.

Ай сайын 300 мыңнан 
астам тұтынушыға қызмет 
к�рсететін, тәулігіне 24 
сағат демалыссыз жұмыс 
істейтін «Қағанаттың» 

аты баршамызға мәлім 
болғанымен, оны құрған 
адамның есімі бізге беймәлім. 
Bolashak Business Lecture 
жақында Қазақстан Тәуелсіз 
әйелдер ассоциациясының 
мүшесі, «Қағанат» асхана-
лар желісінің негізін салушы 
Шынар Бүгімбаевамен 
кездесу �ткізді. Кездесуде 
Шынар Бүгімбаева кәсіпті 
қалай бастағаны жайын-
да, «Қағанатты» қандай 
қиындықтармен үлкен 
тамақтану империясына 
айналдырғаны туралы 
айтып берді.

�КЕМ МАҒАН «БИЗНЕСТЕ 
КАССА ҚАЙТА  АШЫЛ-

МАУЫ КЕРЕК» 
ДЕП ҮЙРЕТТІ

Дана Маратова: Бизнесті тым 
ерте бастағаныңызды білеміз. 
Тамақтандыру орталығын ашу 
туралы ой қалай туындады?

Шынар Бүгімбаева: Бизнеске 
17 жасымда келдім. Бірақ, бұл 
жасында кәсіпкерліктің қыр-
сырын толық меңгерген саналы 
адамды к�п кездестірмеппін. 
Менің �мірлік к�зқарасымның 
қалыптасуына әкем әсер етті. 
Ол барлық ғұмырын білім бе-
руге арнаған адам. �кемнің 
барлық мақсаты бізді, балала-
рын аш қалдырмау болатын. 
Олар қиын заманда �мір сүрді 
ғой, жоқшылықты к�п к�рді. 
Бірақ, бұл қиындықты балала-
рым к�рмесе деп еңбек етті. 

Мен мектеп бітірген сәтте 
болашақта кім болатынымды 
анық білмедім. Қазір оқушылар 
болашақ мамандығын таңдай 
алмаса, қоғамда оларға дұрыс 
к�зқарас қалыптаспайды, 

«болашағы жоқ бала» деп 
қарайды. Бұл дұрыс емес қой. 
�ркім жүрек қалауын әр түрлі 
уақытта табады. Оны табу үшін 
де бірнәрсе әсер ету керек. �кем: 
«Егер тамақ бар жерде жұмыс 
істесең, тоқ боласың» дейтін. 
Мен алғашында бұл пікірге 
қарсы келіп, жастық жалынмен 
�кпелеп те қалатынмын. Расы-
мен, тамақ �ндірісі ешқашан 
кері кетпейтін, сұраныстан 
түспейтін табысты іс. Тіпті, 
соғыс болып жатқан елде де 
адамдар тамақтанады. Мен 
қазір әкемнің айтқанымен 100 
пайыз келісемін.

Дана Маратова: Қазір қоғамда 
кәсіп ашқысы келетіндер к�п. 
Бастаған ісің алға басу үшін 
не істеу керек, кәсіпкерліктің 
қандай принциптері бар?

Шынар Бүгімбаева: �рбір адам 
жеке тұлға болған соң ерекше 
дүние жасағысы келеді. Сол 
сияқты, бизнесте де әркімнің 
�з жолы бар. Біреудің ұстанымы 
біреуге сәйкес келмеуі мүмкін. 
Бірде әкемнің «касса жабылған 
соң қайта ашылмау керек» деп 

айтқаны есімде. «Қағанатты» 
а ш қ а н д а  о с ы  п р и н ц и п т і 
ұстандым. Ешқашан ақшаны 
құр босқа жұмсаған емеспін. 
Тіпті, істерім алға басқанға 
дейін тойға, мерекеге, �зіме 
киім алуға да ақша қимадым. 
Қатар құрбыларым секілді боя-
нып, киініп, қыдырып жүр-
медім. �з ісім табысын бер ме-
йінше, бір белдемше, бір жейде-
мен жүрдім. Тіпті, �зме баспана 
алуға 10 жыл уақытым кетті. 

Дана Маратова: Бизнесті алғаш 
бастағанда қандай қиындықтарға 
тап болдыңыз? Алғаш қаражатты 
қайдан алдыңыз?

Шынар Бүгімбаева:  Кәсіп 
бастау үшін қорықпау ке-
рек. Тәуекелге барудан еш 
жасқанбаған ж�н. Мен 17 жа-
сымда университетті тастап, 
балмұздақ сататын дүңгіршекте 
жұмыс істедім. Бұл әрекетті 
ақщадан тарыққаннан емес, 
оқуым ұнамағандықтан жаса-
дым. Тамақтандыру орталығын 
ашу туралы шешімді универси-
тетте он минуттық үзіліс кезінде 
қабылдадым. 

Қиындықтардың қайсыбірін 
айтайын?! Ең бірінші асхана-
ны Тастақ ауданынан аштым. 
Алғашында ақша жетіспеді. 
Сонда келген тұтынушыдан 
тапсырыс қабылдап, ақшасын 
алып, жаяу базарға барып, азық-
түлік әкеліп, жылдам дайындап 
үлгеруге тырысып жүретінмін. 
Қазір мұндай жағдайды елесте-
ту қиын шығар. Бірақ, расы-
мен осындай күндер де бастан 
�ткен. 

Қызметкерлердің барлығына 
айлық таратып беріп, �зім аш 
қалған кез де болды. �зім бас-
шы, �зім азық-түлік тасушы, 
�зім ыдыс жуушы, �зім еден 
жуушы, �зім кассир әрі бухгал-
тер болдым.

« Қ а ғ а н а т т ы »  а ш у  ү ш і н 
қаншама рет банктен несие 
алғаным есімде жоқ. Алай-
да, ең соңғы рет 2007 жылы 
несие алғаным есімде. 1996 
жылдан бастау алған бизнесім 
бұл кезде едәуір �ркендеп 
қалған болатын. БІрде мені 
банк басшысы шақыртып алды. 
Барғанымда «бұдан былай сізге 
несие бермейміз» деді, ал мен 
болсам «бұдан былай маған 
несиенің қажеті де жоқ» деп жа-
уап бердім. Осыдан кейін қарыз 
да, несие де алған емеспін. 
Бірақ, бұл жетістікке жету үшін 
10 жыл бойы еңбектендім.

Дана Маратова: Жасыратыны 
жоқ, қазір адамдар арасын-
да кәсіп ашу трендке айналған 
і с .  Т ү р л і  т р е н и н г т е р  м е н 
кітаптардың саудасы да қызып 
тұр. Алайда, барлығының ісі 
нәтижелі бола бермейді. 

Шынар Бүгімбаева: Маған 
бизнес бастағанда ешкім «бы-
лай істе» деп айтқан емес. 

�з білгеніммен бастап, �з 
ж о л ы м м е н  ж ү р д і м . 

24 жасымда “Бай 
әке, кедей әке” 

д е п  а т а л а т ы н 
Кийосакидің 
кітабын оқы-
д ы м .  О с ы 
кітапты оқы -
ғ а н  с о ң  ү ш 

нірсені түсін-
д і м .  А л ғ а ш -

қысы – ақшаны 
тек табыс әкелетін 

нәрсеге жұмсау ке-
р е к .  О й л а п  қ а р а с а м , 

менің ұстанымым да сондай 
екен. Осы күнге дейін ақша 
әкелмейтін заттарды мүлдем са-
тып алмаппын. Екінші түйгенім 
– ұжым бәрінен маңызды. 
Ісіңнің алға басуы не кері 
кетуі ұжымға байланысты. Бұл 
тұжырымда да қателеспегеніме 
қуаныштымын. Үшіншісі, егер 
сен күнделікті жұмысқа ба-
ратын болсаң, бұл – жұмыс. 
Ал жұмысқа бару немесе бар-
мау �з еркіңде болса, бұл – 
бизнес. Қазіргі заманда мұны 
«қаржылық еркіндік» деп атап 
жүр ғой жастар. Осы үшеуін 
түсінген адамның бизнесі алға 
жылжиды деп айта аламын. 

«ҚАҒАНАТ» 
ҚАЛАЙ ПАЙДА БОЛДЫ?

Дана Маратова: Білетіндер 
асхананың алғашында «Қанағат» 
деп аталғанын айтады. Ал 
«Қағанат» атауы қайдан 
туды?

Шынар Бүгімбаева: 
Ж о ғ а р ы д а  а й т -
қанымдай, алғаш қы 
асхананы Тастақ 
жақтан аш тық. 
Екінші асхана-
ны тек т�рт 
жылдан кейін 
ғ а н а  а ш у ғ а 
мүмкіндік  ал-
дым.  Бұл кезде 
асханамыздың ата-
уы «Қанағат» бола-
тын. Бірақ, әлі еш жер-
ге тіркелмегенбіз. Мем-
лекет тарапынан салық, 
құжат дегендер талап етілетін 
болғандықтан, асхана атауын 
патенттеу үшін Астанаға ат-
тандым. Тауар белгісі туралы 
заң бойынша атауы бірдей ме-
кемелер тіркелмеуі керек екен. 

Ал «Қанағат» атауын менің ал-
дымда иеленіп қойған тұлғалар 
бар екен. Сондықтан, мен 
берген �тінім қабылданбай, 
кері қайтарылды. �зім қазақ 
т іл іне  шорқақтаумын.  Ал 
к�мекшім орыс мектептерінде 
қазақ тілінен сабақ беретін. 
Оған с�здегі әріптердің орнын 
ауыстырып к�рсек қайтеді 
деген ұсыныс айттым. Осы-
лайша «Қағанат» атауы �мірге 
келді. «Қағанат» с�зінің қандай 
мағына беретінін сұрағанымда 
«Империя, үлкен мемлекет» 
деп жауап берді. Адамның 
есімі тағдырына қалай әсер 
етсе,  «Қағанаттың» үлкен 
тамақтандыру империясы-
на айналуына оның атауы 
да солай әсер еткен шығар 
деп ойлаймын қазір. Кей-
де ойлаймын, қазақтардың 
америкалықтардан несі кем 
деп. Қазір «Қаға нат» әлемдік 
деңгейдегі Макдональдсқа 
б ә с е к е л е с т і к  т у д ы р ы п , 
отандық нарықта орын бер-
мей отырған асханалар желісі 
д е п  а й т а  а л а м ы н .  М е н і ң 
тамақ дайындаудағы жыл-
дам, дәмді, арзан, таза және 
табысты деп аталатын бес 
ұстанымым қазіргі қоғамдағы 
адамдардың қажеттіліктерін 
толық қамтамасыз ете алады. 
Сондықтан, «Қағанаттың» 
болашағы зор.

P.S: 

�детте кездесулер мен 
жиындарға студенттер мен 

оқушыларды міндеттеп апарады ғой. 
Ал бұл кездесуге келгендердің жүзінен 

мұндай белгі байқалмады. Берері барын 
білгендіктен болар, барлығы саналы түрде 

келген. Бірақ, қазақтілді аудитория аз. Тіпті, 
ғаламторда, бұқаралық ақпарат құралдарында 

да Шынар Бүгімбаева туралы қазақша 
ақпарат кездеспейді.  БАҚ-та жиі к�ріне 

бермеуді дұрыс деп санайтын спикердің 
бизнес лекциясынан кейін кәсіп 
бастағысы келетіндер мықты 

мотивация алған шығар.

«Қағанатты» 
ашу үшін қаншама рет 

банктен несие алғаным есімде 
жоқ. Алайда, ең соңғы рет 2007 жылы 
несие алғаным есімде. 1996 жылдан ба-

стау алған бизнесім бұл кезде едәуір �ркендеп 
қалған болатын. БІрде мені банк басшысы 

шақыртып алды. Барғанымда «бұдан былай сізге 
несие бермейміз» деді, ал мен болсам «бұдан 
былай маған несиенің қажеті де жоқ» деп 

жауап бердім. Осыдан кейін қарыз да, 
несие де алған емеспін. Бірақ, бұл 
жетістікке жету үшін 10 жыл 

бойы еңбектендім.


