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Basic Financial literacy is
the Most iMportant part
oF everyone’s liFe

Interview with Elizabeth Naumovski, Financial Literacy Advocate and Host of the TV
Show 'Finance is Personal' in Toronto, Canada

ОснОвната финансиска писменОст 

е најважен дел 
Од сечиј живОт 

Интервју со Елизабет Наумовски, експерт за финансиска писменост и водител
на ТВ-шоу „Финансиите се лични“ во Торонто, Канада

МАРИЛИ: Вие бевте дел од Самитот „Македонија 2025“ што ја
интегрира нашата иселеничка бизнис-заедница со таа во земјава.
Дали Вашите македонски корени беа пресудни да учествувате во овој
проект и со какви импресии си заминавте?

НАУМОВСКИ : Секако! Македонските корени се присутни во сите
аспекти на мојот живот. Вредностите на кои ме научија моите родители
се морален компас според кој го живеам животот, лично и
професионално. Земјата мина низ толку многу тешки и постојано
менливи фази на раст во изминатите речиси три децении, така што
навистина сакав да учествувам на Самитот „Македонија2025“. Јас многу
верувам во концептот на возвраќање кон татковината и ова беше
одлична можност да го сторам тоа. Македонската дијаспора изобилува
со успешни приказни, кои се распространети низ целиот свет, а Самитот
„Македонија 2025“ игра навистина значајна улога во нашето поврзување.
Да бидам искрена, не знаев дека калибарот на луѓето што учествуваат на
Самитот ќе биде на толку високо ниво и настанот беше преполн со
успешни, паметни и интересни луѓе. Самитот „Македонија 2025“ ги
надмина моите очекувања во секој поглед.

МАРИЛИ: Вие на Самитот имавте работилница „Зајакнување на
жените – за ВАС се работи“, каде што пренесовте Ваши искуства во
однос на проблемот со самоприфаќање на жените и можноста тоа
полесно да се решава во заедница со други жени. Како Ве доживеаја
македонските претприемачки и дали оваа средина ја почувствувавте
како поспецифична за развој на жените?

НАУМОВСКИ: Всушност, не знаев што да очекувам или како ќе ме
доживеат жените на посебната тематска сесија. На крајот на краиштата,
која сум јас да дојдам од Канада и да им предавам на жени што веќе и
самите се навистина паметни и успешни. Ризикував и пресреќна сум што
така одлучив. Македонија се обидува да создаде подобро опкружување
за бизнисот, стартапите и претприемачите, па, така, треба да
продолжиме да ги охрабруваме жените да
бидат носители на одлуки и да ги поддржуваме
жените-претприемачи во рамките на државата.
Секоја Македонка знае како се надминуваат
тешкотиите. За секоја пречка со која се
соочуваат жените во улога на носители на
одлуки и како претприемачи, тие треба да
надминат двојно поголеми тешкотии. Пречките
не доаѓаат само однадвор, некои од
најголемите блокади во нашиот личен и
професионален успех доаѓаат однатре.
Станува збор за негативен внатрешен глас, кој
единствено ние го чувствуваме во себе.
Постојано се сомневаме во себе. Ја
намалуваме вредноста на достигнувањата и честопати се фокусираме
само на негативното. Овие негативни мисли се присутни во нас, дури и
откако ќе успееме. И покрај достигнувањата, сè уште имаме чувство на
неадекватност и изолација. Но во конкурентниот и честопати неизвесен
начин на кој жените функционираат во овој машки свет, мора меѓусебно

MARILI: You were part of the Macedonia2025 Summit, which integrates our
diaspora business community with the business community in our country. Did your
Macedonian roots play a role in your decision to participate at this event and what
were your impressions?

NAUMOVSKI: Absolutely! My Macedonian roots permeate everything in my life. The
values that my parents taught me are the moral compass that I live my life by, both

personally and professionally. The country has been going
through so many hard and ever changing stages of
growth for almost three decades that I truly wanted to
participate in the Macedonia2025 Summit. I am a huge
believer of giving back to my community and this was a
great opportunity for me to do it.  The Macedonian
diaspora has so many success stories that are spread out
across the globe and the Macedonia 2025 Summit is
enormously important in bringing us all together. To be
frank, I didn’t realize that the calibre of those attending
the Summit would be so high and it was saturated with
successful, smart and interesting people. The Summit
totally exceeded my expectations.

MARILI: At the Summit, you held a workshop called ‘Female Empowerment…This is
about YOU!’ where you shared your experiences about the problem of self-
acceptance of women and the opportunity for dealing with it more easily, in
community with other women. How did the Macedonian entrepreneurs experience
you and do you feel that this environment is more specific for the development of
women?

NAUMOVSKI: I actually didn’t know what to expect or how I would be received with
the women in the breakout session. After all, who am I to come from Canada and talk
to the women who are all smart and successful in their own right. I took a gamble, as
we all should, and I am so happy that I did. As Macedonia tries to cultivate a better
atmosphere for business, start-ups and entrepreneurs, we have to continue to uplift
women in decision making roles and female entrepreneurs within the Republic. Every
Macedonian woman knows about overcoming adversity.  For every obstacle that
decision-making roles and entrepreneurs face, as women, we have to overcome double
the adversity. The obstacles do not just come from the outside, some of the biggest
blocks to our personal and professional success can actually come from within. It is
that negative voice that we hear inside of our heads, and frankly, we are the only ones
that hear that negativity. We consistently doubt ourselves. We downplay our
accomplishments and often fixate on the negatives. These negative thoughts continue,
even after we have succeeded. Despite our accomplishments, we may still harbour
feelings of inadequacy and isolation. But in the competitive, and at times uncertain,
world of being a female functioning in a man’s world, we have to empower ourselves.
Though it can be daunting, we have to remember to not be afraid. Others (men) are
just as afraid as we are, even if they do not show it. Instead of fixating on the negatives,
reflect on what you have done well and your work that was successful. Remember that
we are smart, we are capable, and we have the skills and drive to achieve. The key is, as
women, we must support each other. 

MARILI: You have dedicated your career to spreading financial literacy and your
YouTube show ‘Finance is Personal’ is very popular and watched.  What is the mission
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and goal behind your channel and who is your target
audience?

NAUMOVSKI: One of the main reasons why I decided
to have female guests on my show, ‘Finance Is Personal’,
is because so many women in Canada end up retiring in
poverty.  How is this possible?  Well, women live longer
than men and are often not in charge of the finances.
They have not planned for this responsibility and often
do not have the tools to help themselves.  This is how I
hope my show will help.  Canada is not alone with this
problem, I’m sure it’s the same here in Macedonia and
worldwide.  Too many women were brought up old
school, the old-fashioned way,
where the men would be the
main breadwinners, make all of
the household money and pay all
of the bills. But then, when the
husband would die or they would
go through a divorce, the
woman’s life style would change
and many of them didn’t know
how to write a cheque, pay bills or
where their money was.  This is
the main reason why I focused on
women and children. But the
other reason was because every
financial TV show I watched or
any financial panel that I have
attended or moderated, the
“experts” are predominantly male.
I wanted to showcase women and give them a voice. It really doesn’t
matter what you do for a living, how much money you make or what
your financial status is, the bottom line is that we all need basic financial
literacy to keep us out of debt and to relieve our stress and anxiety. I
believe that basic financial literacy is the most important part of
everyone’s life and that they should teach it in school. As soon as
children learn how to count, they should understand basic saving and
spending. In May, 2019, I was the inaugural recipient of the Wealth
Professional IFSE Institute Award for Financial Literacy Champion. Being
the first person to win this Canadian award is an incredible honour and
gave me personal satisfaction that I am actually making a difference 

MARILI: You advocate for female inclusion and participation in the
business sphere, but also for them to run their own businesses. In your
show, you invite female guests with all kinds of different stories and
from different backgrounds. Are they all from Canada or do they come
from other countries as well? Where are women now in the Canadian
business world?

NAUMOVSKI: Canada, especially Toronto, is the most multicultural
place in the world. The women that I interview for my show are
Canadian, but are all from different ethnic backgrounds from around
the world.  All of the women that have been on my show are either
entrepreneurs or exceptional in their profession. I am happy to interview
women from all over the world; however, they need to be in the studio in
Toronto when I am taping. Fantastic, passionate women come from
every country and ethnic background. Every one of my shows can be
watched on my Finance Is Personal YouTube channel and at
www.financeispersonal.ca, Women in Canada and most countries in the
world are still championing for more seats on a Board and C-Suite
positions. Slowly, this gap is narrowing, but it truly has been a very slow
process. I remember the whole women’s Lib movement in the 1970’s
when I was really young, sometimes it feels like we’ve gone backwards
since then.

да се охрабруваме. Иако тоа може да нѐ исцрпи, не смееме да се
плашиме. Другите (мажите) се плашат подеднакво како нас, дури и
кога не го покажуваат тоа. Наместо да се фокусирате на негативното,
размислете за тоа што сте направиле добро и за работата што била
успешна. Запомнете дека сме паметни, способни и ги имаме
потребните вештини и страст за успех. Клучот е дека како жени мора
меѓусебно да се поддржуваме. 

МАРИЛИ: Вие ѝ се посветивте на финансиската писменост,
Вашата едукативна емисија „Финансиите се лични“ (Finance is
Personal) на YouTube е многу позната и гледана. Која е мисијата на
ова шоу и на кого му е посветено?

НАУМОВСКИ: Една од главните причини зашто на моето шоу
„Финансиите се лични“ гостуваат жени е затоа што во Канада многу
од нив се пензионираат во сиромаштија. Како е можно ова? Па,
жените живеат подолго од мажите и честопати не се одговорни за
финансиите. Тие не се подготвени за таква одговорност и честопати
не знаат како сами да си помогнат. Се надевам дека шоуто ќе им ја
даде потребната помош. Ова не е проблем само во Канада, сигурна
сум дека тоа се случува и во Македонија и во целиот свет. Премногу
жени се воспитани на старомоден начин, каде што на мажите се
гледа како на „глава“ во куќата, кои обезбедуваат пари за семејството
и ги плаќаат сите сметки. Но кога сопругот ќе умре или кога ќе се
разведат, начинот на живот на жената се менува и голем број од нив
не знаат ниту да ги платат сметките или каде се нивните пари. Ова е
главната причина зашто се фокусирав на жените и на децата. Но
другата причина беше затоа што секое финансиско ТВ-шоу што сум
го гледала или кој било финансиски панел на кој сум присуствувала
или модерирала, „експертите“ се претежно мажи. Сакав да ги
промовирам жените и да им дадам глас. Навистина не е важно со што
се занимавате, колку пари заработувате или кој е вашиот финансиски
статус, во крајна линија на сите ни е потребна основна финансиска
писменост за да не влегуваме во долгови и да се ослободиме од

MARILI: Do female associations of women managers, leaders and
entrepreneurs exist in Canada where they share their experiences and
success stories, collaborate with and help each other? Do you
collaborate with them and do they benefit from your expert advice?

NAUMOVSKI: Yes! They certainly do and there are many of them in
Canada. Because Canada is such a large country, the women’s
organizations have chapters all across the country. I mostly mentor
younger women and speak at Canadian universities to the young
women who are studying in business. I have moderated panels for
Women in Capital Markets and moderated a panel on “smashing the
ceiling” for the DeGroote Women’s Professional Network. One of my
favourite companies that I do a lot of collaborating with is Wealthy
Woman Warrior, founded and run by President & CEO, Andrea Carter.
She has a goal of empowering 1,000,000 women with a proper prolific
and money mindset.

MARILI: Who is Elizabeth Naumovski in her private life? Please tell
us something more about your family, your hobbies and how you
spend your free time?

NAUMOVSKI: I think personally I am a little complicated, as people
don’t really know who I am. I may come across as being extremely
intense when you first meet me, but that’s because I’m focused and
determined. The fact that I am caring or have a heart of gold, doesn’t
come across immediately. There are many layers to Elizabeth
Naumovski. One of the things I can say about myself is that I always look
at the glass as being half-full. I am positive, giving and extremely patient
and live life to the fullest. I am also strategic and think through every
scenario before I make a commitment.

When I first read your question, I started to laugh and thought “What
free time?” I am always running from work to an event, to my workouts,
to dinner. Friends and family are extremely important to me and I love
to be with people that are supportive, positive and like-minded. I have
an incredible support group with my parents, my husband and my

стресот и од вознемиреноста. Верувам дека основната финансиска
писменост е најважен дел од сечиј живот и дека треба да се изучува
на училиште. Кога децата ќе научат како да сметаат, исто така, тие
треба да имаат основни познавања за штедењето и за трошењето. Во
мај 2019 година бев инаугуративен добитник на престижната награда
за врвни експерти во финансиската писменост (Wealth Professional
IFSEInstitute Award for Financial Literacy Champion). Да се биде прв
човек што ја освоил оваа награда во Канада е неверојатна чест и ми
претставува особено задоволство што придонесувам за промените и

што имам влијание. 

МАРИЛИ: Вие се залагате за тоа колку што е
можно повеќе жени да бидат вклучени во
бизнисот, но и да водат бизнис. Во Вашето шоу
вклучувате жени со различни приказни. Дали
тие се само од Канада или има и од други
земји? Каде е жената во канадскиот бизнис?

НАУМОВСКИ: Канада, особено Торонто е
најмултикултурниот град во светот. Жените што ги
интервјуирам во моето шоу се Канаѓанки, но сите
доаѓаат од различни етнички заедници. Сите
жени што биле во моето шоу се претприемачки
или исклучителни професионалци во своето поле
на работа. Среќна сум затоа што имам направено
интервјуа со жени од цел свет; а тие мора да
бидат во студиото во Торонто кога се снима
емисијата. Фантастични, енергични жени има во
секоја земја. Сите епизоди од шоуто се достапни
на мојот YouTube канал „Finance is Personal“ и на
веб-страницата www.financeispersonal.ca. Жените

во Канада и во повеќето земји низ светот сè уште се натпреваруваат
за повеќе места во управните одбори и на извршните позиции. Овој
јаз полека се намалува, но процесот е навистина многу бавен. Се
сеќавам на движењето за ослободување на жените во 70-тите години
од минатиот век, кога бев навистина млада, понекогаш ми се чини
како оттогаш само да одиме наназад.

МАРИЛИ: Дали во Канада постојат асоцијации на жени-
менаџери, лидери, претприемачи каде што жените ги споделуваат
своите искуства, успешни приказни, соработуваат и си помагаат
меѓу себе? Дали соработувате со нив и дали тие имаат придобивки
од Вашите едукации?

НАУМОВСКИ: Да! Секако дека имаат придобивки и во Канада има
многу женски организации. Со оглед на тоа што Канада е огромна,
женските организации имаат разграноци низ цела земја. Најмногу ги
менторирам помладите жени и на канадските универзитети им
предавам на студентките што учат бизнис. Сум модерирала панели за
жени што работат на капитални пазари и модерирав панел на тема
„Поместување на родовите граници“ за професионалната мрежа на
жени „DeGroote“. Една од моите омилени компании со кои
соработувам многу е „Wealthy Woman Warrior“, основана и управувана
од претседателката и извршната директорка Андреа Картер. Таа има
цел да зајакне 1.000.000 жени, вдахнувајќи им правилен плоден и
паричен начин на размислување.

МАРИЛИ: Која е Елизабет Наумовски приватно? Кажете ни нешто
повеќе за Вашето семејство, за Вашето хоби и за тоа како го
поминувате слободното време?

НАУМОВСКИ: Лично сметам дека сум малку комплицирана бидејќи
луѓето не знаат која сум навистина. Можеби изгледам жестоко кога
првпат ќе ме запознаат, но тоа е така затоа што сум фокусирана и
одлучна. Фактот дека сум грижлива или тоа што имам добро срце, не
се забележуваат веднаш. Има многу слоеви во Елизабет Наумовски.

Јас бев инаугуративен добитник на престижната
награда за врвни експерти во финансиската
писменост (Wealth Professional IFSE Institute Award
for Financial Literacy Champion). Да се биде прв
човек што ја освоил оваа награда во Канада е
неверојатна чест и ми претставува особено
задоволство што придонесувам во промените и
што имам влијание. 

I was the inaugural recipient of the
Wealth Professional IFSE Institute
Award for Financial Literacy
Champion. Being the first person to
win this Canadian award is an
incredible honour and gave me
personal satisfaction that I am
actually making a difference. 
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friends. I just got married on July 13, 2019 so I am still a newlywed. I was
born in Toronto, Ontario, Canada and my husband is American, born in
Manhattan, New York, and grew up in California. Despite growing up in
different countries, 3,000 miles apart, we love the same music, same
movies, work in finance and share the same values. Since we met, we
have laughed together every day and enjoyed life to the fullest. My
husband came to Macedonia for the first time in the summer of 2017
and we returned together for our honeymoon in July 2019. He loves the
country and can’t stop learning new Macedonian words. The other
member of our family is Frederika, my rescue cat. On January 14, 2020, it
will be 13 years that I rescued Freddy. She actually changed my life and
made me a better, patient and kinder person. I like to work out after
work and I work out 3 to 4 times per week at F45 in Yorkville. I donate
blood every 84 days because it is important to me to give back and help
save a stranger’s life. With every pint that I donate, I can save up to 3
lives, depending on what the blood is used for. To date, I have donated
61 times and am working towards getting my 100 certificate.

I love to give back to our Macedonian community. I am on the Board
of the Macedonian Film Festival. We showcase Macedonian film makers
from around the world every second weekend in October. October 2019
was our 14th annual film festival, founded by a very passionate
Macedonian woman, Virginia Andreoff Evans. We work closely with the
North Macedonian Film Agency.  This year, my step daughter drew and
created our film festival poster. I am also on the Advisory Committee of
the United Macedonian Diaspora. I believe it is important for all
Macedonian organizations to work closely and support each other. We
have strength in numbers. I have often said that I will never fail at
anything, not because I am brilliant, but because I surround myself with
really smart, passionate friends. My other passions are painting,
traveling, and of course financial literacy.

Една од работите што можам да ги кажам за себе е дека чашата
секогаш ја гледам како полна до половина. Јас сум позитивна, сакам
да давам, крајно сум трпелива и целосно го живеам животот. Исто
така, настапувам стратегиски и размислувам за секое сценарио пред
да донесам одредена одлука. 

Кога првпат го прочитав Вашето прашање, почнав да се смеам и си
помислив: „Кое слободно време?“ Јас секогаш трчам од работа на
настан, тренинг, вечера. Пријателите и семејството се многу важни за
мене и сакам да бидам со луѓе што ме поддржуваат, кои се позитивни
и кои се мои истомисленици. Имам неверојатна поддршка од моите
родители, од сопругот и од пријателите. Неодамна се омажив, на 13
јули 2019 година, па сè уште сум нова невеста. Родена сум во
Торонто, Онтарио, Канада, а мојот сопруг е Американец, роден на
Менхетен, Њујорк. И покрај тоа што сме пораснале во различни земји,
на 3.000 милји оддалеченост, сакаме иста музика, филмови, работиме
во финансискиот сектор и споделуваме исти вредности. Откога се
запознавме, секојдневно заедно се смееме и максимално уживаме во
животот. Сопругот првпат дојде во Македонија во летото 2017 година
и повторно се вративме за време на нашиот меден месец во јули 2019
година. Тој ја сака земјата и постојано учи нови македонски зборови.
Друг член на нашето семејство е Фредерика, моjaта посвоена мачка.
На 14 јануари 2020 година ќе се навршат 13 години како ја спасив
Фреди. Всушност, таа ми го смени животот и ме направи подобра,
трпелива и пољубезна личност

По работа сакам да вежбам и тоа го правам три-четири пати
неделно во F45, Јорквил. Дарувам крв на секои 84 дена затоа што за
мене е важно да ѝ возвратам на заедницата и да помогнам во
спасувањето на нечиј живот. Со секој милилитар крв што го донирам,
можам да спасам до три животи. Досега имам донирано во 61
крводарителство и работам на тоа да се стекнам со сертификат за
100 крводарувања.

Сакам кога возвраќам на македонската заедница. Јас сум член на
Одборот на македонскиот филмски фестивал. Прикажуваме
филмови од македонски режисери низ целиот свет, секој втор викенд
во октомври. Во октомври 2019 година беше 14. издание на
годишниот филмски фестивал, кој е основан од многу посветена
Македонка, Вирџинија Андреофф Еванс. Имаме добра соработка со
Агенцијата за филм во Република Северна Македонија. Годинава
ќерката на сопругот го нацрта и го креираше постерот за филмскиот
фестивал. Исто така, членувам и во Советодавниот комитет на
Обединетата македонска дијаспора (ОМД). Верувам дека е важно
сите македонски организации блиску да соработуваат и меѓусебно да
се поддржуваат. Нашата сила е во бројките. Честопати велам дека
никогаш нема да доживеам неуспех, не затоа што сум брилијантна,
туку затоа што сум опкружена со навистина паметни и енергични
пријатели. Мои други пасии се сликањето, патувањето и, секако,
финансиската писменост.

One of the main reasons why I decided to have
female guests on my show, ‘Finance Is Personal’, is
because so many women in Canada end up retiring in
poverty, they have not planned for this responsibility
and oen do not have the tools to help themselves.
This is how I hope my show will help.

Една од главните
причини зошто на

моето шоу
„Финансиите се

лични“ гостуваат
жени е затоа што

многу од нив се
пензионираат во

сиромаштија, тие не
се подготвени за

таква одговорност и
честопати не знаат

како сами да си
помогнат. Се надевам

дека шоуто ќе им ја
даде потребната

помош.


