
34 МАКЕДОНСКО СОНЦЕ 552 / 28.1.2005        

ЕК
О
Н
О
М
И
ЈА

И  НАШИОТ  МИ  

Пишува: 
Рената МАТЕСКА

МАКЕДОНСКИ КАДРИ НА ГЛОБАЛНИОТ    

Предизвик кој заслужува 
внимание е можноста 
Маке донија да се најде 

на светската мапа како дес ти-
нација, која може да произ-
ведува квали тетни кадри од 
областа на информатичката 
технологија (ИТ). Земјите од 
Југоисточна Европа веќе се 
присутни на ИТ пазарот со 
свои кадри и про екти, а се 
очекува ним наскоро да им се 
придружи и Маке до нија.

Групата за дигитални меди-
уми, формирана при ИТ клас-
терот, извесно време напорно 
работи и остварува резултати. 
Веќе се зацртани и плановите 
на Проектот за конкурентност 
на Македонија (МЦА), кои ќе 
се спроведуваат во 2005 го-
дина.

"Еден од најбрзо растечките 
сегменти на глобалниот пазар 
на забавната индустрија е 3Д 
анимацијата како дел од ин ду-
стријата на дигитален медиум. 
Тродимензионалните ефекти 
се компјутерски генерирани 
ефекти, кои се користат за 
производство на комплетно 
ком пјутерски анимирани цр-
тани филмови, како што се хи-
товите "Шрек" или "Барајќи го 
Немо".

Она што го нуди Македонија е одличен квалитет 
и оригинални идеи, како резултат на висока 
креативност, пред сè, на младите кадри, по 
многу конкурентни цени. Тоа е она што нè 
прави поразлични од другите земји во све-
тот, како што се, Индија или Виетнам, поз-
нати како одлични дестинации и лидери за 
аутсорсинг (под-договарање) на визуелни 
ефекти за филм и ТВ, 2Д И 3Д анимација, 
како и производство на видеоигри. 

За да се поттикне порастот 
на оваа индустрија која може 
да донесе просперитет на мла-
дите кадри во Македонија, 
Про ектот за конкурентност на 
Македонија (МЦА), кој е фи нан-
сиран од граѓаните на САД 
пре ку Американската Агенција 
за меѓународен развој (УСА-
ИД), дел од Амбасадата на САД 
во Скопје, организираше пи-
лот обуки на 3Д аниматори  во 
шест скопски средни учи ли ш-
та во текот на 2004 година. 
Око лу 350 средношколци ја 
минаа основната обука за 3Д 
аниматори, на која финалниот 
резултат на секој ученик е кре-
ирањето на 'Мишко'. Тој е вон-
земјанин, кој се спушта на пла-
нетата Х и излегува од него-
вата летачка чинија, која исто 
така се создава за време на 
обуката. Околу 50 најдобри и 
најталентирани потенцијални 
идни аниматори ја продолжија 
обуката на повисоко профе-
сионално ниво во просториите 
на центарот за обука 'Дигитал 
Медиа'. Основната компјутер-
ска програма на која се обу-
чуваат младите таленти е по-
знатата 'Маја'. Овие кадри се 
потребни за постигнување на 
неопходниот обем на про се ч-
ни западни студија, кои бро јат 
од 50 до 100 аниматори. Со тоа 
би се овозможило потпи шу-
вање на еден посериозен до-
говор за 3Д анимиран филм. 
Се планира годинава обуката 
да почне во февруари и ќе се 
спроведе во педесетина за-
инте ресирани средни учи лиш-
та во Скопје и во државава, со 
учество на околу 1.000 уче-
ници во првото основно ниво 
на 3Д анимација", вели Ромела 

Поповиќ Трајкова, советник на 
кластерот за ИТ и советник на 
групата на дигитални медиуми, 
која функционира како дел од 
ИТ кластерот на МЦА, маги с-
тер по извршен менаџмент на 
Шефилд универзитетот.  

Многумина се прашуваат 
какви се шансите на Маке до-
нија на глобалниот пазар на 
дигитална анимација, ќе се из-
бориме ли за свое место?

"Македонија - според Попо-
виќ Трајкова - во моментов не 
е сериозен конкурент на гло-
балниот пазар поради обемот 
на постпродукциските студија, 
па затоа и почнавме со под-
дршка на една ваква ини ци ја-
тива за обука. Она што го ну ди 
Македонија се одличниот ква-
литет и оригиналните идеи, ка-
ко резултат на високата кре а-
тивност, пред сè, на младите 
кадри, по многу конкурентни 
цени. Тоа е она што нè прави 
поразлични од другите земји 
во светот, како што се, Индија 
или Виетнам, познати како од-
лични дестинации и лидери за 
аутсорсинг (под-договарање) 
на визуелни ефекти за филм и 
ТВ, 2Д И 3Д анимација, како и 
производство на видеоигри. 
Се надеваме дека со плани ра-
ните активности Македонија 
ќе стане конкурентна на гло-
балниот пазар на забавната 
индустрија".

Не е за занемарување и на-
шето учество на најпознатиот 
светски конференциски Саем 
за компјутерска графика Си-
граф во Лос Анџелес, кој ни да-
ва надеж дека не сме за пот-
ценување.

"Сиграф е најпознатиот 
свет ски конференциски саем 

за оваа индустрија на кој се 
презентираат најсупе риор ни-
те достигнувања од ком пју-
терската графика. Таму се нај-
доа најголемите студија како 
Дизни, Пиксар, Ритам и Хјуз, и 
многу други, но и најголемите 
производители на компју тер-
ски софтвер како Алијас, Соф-
тимаж, Авид, Худини итн. За 
прв пат Македонија се појави 
со свој штанд и го претстави 
потенцијалот и талентот кој го 
поседуваме. Би сакала да ја 
нагласам и поддршката од Ми-
нистерството за економија, 
која  од него ја добивме за овој 
настап.  

Впечатоците со кои се вра-
тивме се дека навистина мо-
жеме да се носиме со ква ли-
тетот и креативноста, но до-
кол  ку продолжиме да вло жу-
ваме во обуката на младите 
кадри за да можеме да го пос-
тигнеме потребниот обем на 
аниматори", вели советникот 
на кластерот за ИТ и советник 
на групата на дигитални ме-
диуми. 

Најчесто се поставува пра-
шањето дали ние имаме кад-
ри, односно ресурси за вак ви-
от вид информатичка техно-
логија, во случајот од доменот 
на тродимензионалната ани-
мација.

"Познавачите на оваа ин-
дустрија во Македонија - вели 
Ромела Поповиќ Трајкова - твр-
дат дека сè на сè може да се 
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соберат максимум педесетина 
добри аниматори во цела др-
жава, а ако го додадеме на тоа 
и фактот дека овие кадри нај-
често заминуваат од земјава 
затоа што најлесно наоѓаат ра-
бота во странство, тогаш е јас-
но зошто состојбата со кадри 
ни е најголемиот предизвик.  

Само како илустрација ќе 
ви го посочам податокот дека 
постојните македонски пос т-
продукциски студија се мали 
'бутици', со  максимум 25 вра-
ботени. Во светот, за мали сту-
дија се сметаат оние со 100 
вработени. За време на сту-
диските патувања во Лос Ан-
џелес, САД и Торонто, Канада 
посетивме студија од 500 до 
1.000 вработени, кои работат 
на изработка на 3Д ком пју-
терски генерирани филмови и 
видеоигри. 

Се надеваме дека ќе ја 
надминеме оваа состојба со 
формирањето на М.А.Д.Е. Ма-
ке донска асоцијација на диги-
тална забавна индустрија (Ma-
cedonian Association of Digital 
Entertainment MADE), а осо бе-
но со формирањето на еден 
заеднички извозен конзор ци-
ум, кој ќе ги обедини сите пост-
продукциски студија кои се 
заинтересирани за експорт на 
анимациски продукти. Со ова 
делумно ќе се надмине сла-
боста во немањето економија 
на обем на малите студија, кои 
полесно ќе ги поднесат висо-
ките трошоци околу маркетинг 
активностите, како што се, за-
едничкиот настап на саеми и 
фестивали, брендирање, про-
мо ција преку познати светски 
списанија, веб-портали и пла-
тени посредници на студијата 

во САД и во Европа". 
За плановите на Проектот 

за конкурентност на Маке до-
нија (МЦА), Кластерот за ИТ, 
кои ќе се спроведуваат во 
2005 година, Поповиќ Трајкова 
потенцира:

"Плановите на Проектот за 
конкурентност се во 2005 го-
дина да се продолжи со под-
дршката во градењето и по-
добрувањето на капацитетот 
на оваа индустрија во земјата 
со спроведување на обуките 
во средните училишта, но и от-
ворање сертифицирани тре-
нинг центри за 2Д И 3Д ани-
мации, за кои се заинте ре си-
рани и задолжени членовите 
на Кластерот. Потоа, ќе ја под-
држиме иницијативата за за-
јакнувањето на М.А.Д.Е. како 
асоцијација која ќе работи на 
подобрување на бизнис-кли-

мата за пораст на оваа индус-
трија и за воспоставување 
стан       дарди за квалитет, лега ли-
зација и лиценцирање на соф-
тверите.  

Исто така, една од пого ле-
мите иницијативи на кои ќе 
бидеме фокусирани во 2005 
година ќе биде формирањето 
заеднички (МАДЕ) извозен 
кон     зорциум, кој ќе ги обедини 
сите постпродукциски студија 
за нивен заеднички настап на 
Annecy, францускиот филмски 
фестивал на анимиран филм, 
кој воедно е и саем, и се одр-
жува секоја година во јуни. 
Секако нема да го заборавиме 
SIGGRAPH, кој се одржува во 
август и се надеваме дека го-
динава ќе бидеме присутни во 
многу поголем број и многу 
поатрактивни за странските 
про   дукции".


