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Profil 

Leonid har lang erfaring med økonomiske analyser, hovedsakelig innen energiøkonomi og 
arbeidsmarkedsøkonomi. Han har jobbet med ulike prosjekter knyttet til kraftsektoren: ringvirkninger 
av kraftnæringen for økonomien, økonomisk analyse av kjernekraft, regulering av nettselskaper, 
behandling av radioaktiv brukt brensel. 

I Vista Analyse har Leonid jobbet med problemstillinger knyttet til fornybarnæringen i Norge, 
konseptvalgutredning (KVU) for sluttoppbevaring av norsk brukt reaktorbrensel og evaluering av 
Kartverkets prosjekt i Ukraina. Han er også prosjektmedarbeider i et pågående prosjekt om 
husholdningenes betalingsvillighet for forsyningssikkerhet og kritisk infrastruktur (for Statnett FoU).  

Før Vista Analyse jobbet Leonid i kunnskapsavdelingen i Arbeids- og velferdsdirektoratet, der han jobbet 
med analyser av arbeidsmarkedet og gjennomførte en rekke oppdrag som ekspert for Internasjonal 
Arbeidsorganisasjon (ILO). Han har solid erfaring fra arbeid med spørreundersøkelser, registerdata og 
ulike statistiske metoder. Leonid har også jobbet med problemstillinger knyttet til atomkraft, for 
miljøstiftelsen Bellona.  

Leonid har kjennskap til energibransjen også gjennom sin tid som stipendiat ved BI, der han var knyttet 
til NVEs prosjekt Regulering av parallelle infrastrukturer: El, gass og fjernvarme. Som stipendiat tok han 
flere kurs innen energiøkonomi og reguleringsteori på doktorgradsnivå, bl.a. Economics of Electricity 
Markets (ved NHH).  

Fra Russland har Leonid erfaring som ministerens rådgiver i Russlands Arbeids- og velferdsdepartement, 
der han hadde hovedansvar for kunnskapsgrunnlaget for landets pensjonsreform. Han har også jobbet 
i finansbransjen og på universitetet i Russland.  

Utdannelse  
2000–2003 MSc samfunnsøkonomi, Universitet i Oslo  

Hovedoppgave «Det skjulte arbeidsmarkedet i Russland» som studentstipendiat ved 
NUPI i 09.2002-04.2003  

1996–1999 Sankt-Petersburgs Statsuniversitet for økonomi og finans  
Candidate of Science (økonomi) (tilsvarer omtrent PhD) 
Avhandlingen om finanssektorens rolle i Russlands pensjonsreform 
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1988–1993 Sankt-Petersburgs Statsuniversitet for økonomi og finans 
Diplom i økonomi med spesialisering i kreditt og finans  

Arbeidserfaring  
2019– nå Vista Analyse AS, seniorøkonom  

Økonomiske analyser og utredninger.  

2019– nå Den internasjonale arbeidsorganisasjonen, ekspert 
Opplæringsprosjekt for den offentlige arbeidsformidlingstjenesten (Usbekistan) 

2013–2019 Arbeids- og Velferdsdirektoratet, utredningsseksjonen, rådgiver 
Arbeidsmarkedsanalyser, makroøkonomiske prognoser, bedriftsundersøkelse 

2012–2013 Arbeids og Velferdsdirektoratet, SYFE, førstekonsulent 
Saksbehandling sykepenger, dagpenger 

2010–2013 Miljøstiftelsen Bellona, konsulent i energiøkonomi  
Økonomien av Russlands kjernekraftsektor: analyse  
Fornybar energi i Nordvest-Russland: finansøkonomisk analyse 

2008–2009 Økonomisk Institutt, UiO, seminarleder i matematikk og mikroøkonomi, 
Foredrag, oppgaveløsning, veiledning 

2003–2007 Handelshøyskolen BI, Stipendiat i NVEs prosjekt: «Regulering av parallelle 
infrastrukturer: El, gass og fjernvarme»  
Studier i energiøkonomi og reguleringsteori, seminarleder i matematikk og 
makroøkonomi 

1998–2000 Sankt-Petersburgs Statsuniversitet for økonomi og finans. Lektor, forsker 
Undervisning i forsikring 
Forskningsprosjekter «St. Petersburgs beskatning og regionale investeringer», «St. 
Petersburgs leiemarkedet og utviklingen av små og mellomstore bedrifter» 

1998–1998 Russlands Arbeidsdepartement, Moskva. Rådgiver for ministeren, 
Pensjonsreformen: koordinering og rådgivning 

1996–1998 Sberbank-Kapital, Sankt-Petersburg. Seniorrådgiver. 
Finansmarkedsanalyse, porteføljeforvaltning 

1995–1996 Baltiyskiy Bank, Sankt-Petersburg. Seniorrådgiver, 
Investeringsrådgivning, ansvarlig for kundenes obligasjonsportefølje 
(investeringsbeslutninger, børshandel, registrering og kundeforhold) 

1993–1995 Sberbanks filial, Sankt-Petersburg. Rådgiver, 
Vurdering av investeringsprosjekter, finansanalyse 

Prosjekterfaring fra Vista Analyse  

Se www.vista-analyse.no for offentlige rapporter. 
2019– Konseptvalgutredning (KVU) for sluttoppbevaring av norsk brukt atombrensel  

Norsk nukleær dekommisjonering (NND) 
Gjennomføring en begrenset konseptvalgutredning (KVU) om brukt atombrensel i 
Norge. Det skal undersøkes muligheter for reprosessering av det brukte brenselet samt 
alternative behandlingsmetoder. Arbeidet innebærer en grundig gjennomgang av 
økonomiske, tekniske og politiske sider av ulike behandlingsalternativer. 

2019–2020 Betydningen av fornybarnæringen i Norge  
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Energi Norge 
En ringvirkningsanalyse av fornybarnæringen i Norge, avgrenset til selskaper som 
produserer, overfører og omsetter fornybar kraft og fjernvarme. Det ble gjort en 
analyse av næringens eksport, samt case-studie av et vindkraftprosjekt. 
Ringvirkningsanalysen har fokus på sysselsettingseffekter, både på nasjonalt og lokalt 
nivå. Kryssløpsanalysen av næringen både i drifts- og investeringsfaser har gitt oss et 
bedre bilde av dens betydning for landet.  

2020 Evaluering av Kartverkets bistandsprosjekt i Ukraina 
Kartverket 
En halvveisevaluering av Kartverkets prosjekt som har fokus på prosjektets 
gjennomføring så langt, samt oppnådde resultater knyttet til relevans, effektivitet og 
bærekraft. Analysen av tall, dokumenter og intervjuer gir et grunnlag for en rapport, 
som også skal se på behovet for en eventuelt neste fase i prosjektet, henholdsvis med 
tanke på hvilke områder som da eventuelt bør prioriteres. 

2019–2020 Praksis i samfunnsøkonomiske analyser 
Forskningsprogrammet Concept ved NTNU  
Gjennomgang av samfunnsøkonomiske analyser som gjennomføres som ledd i 
Finansdepartementets kvalitetssikringsordning. Vi skal identifisere hvor praksis spriker i 
analysene og foreslå tiltak (dvs. retningslinjer for mer enhetlig praksis). Som en del av 
prosjektet har vi gjennomgått 38 KS1-rapporter og tilhørende KVU-er.  

Øvrige kurs og sertifiseringer  
2010 PRINCE 2 sertifisering i prosjektledelse, Metier Institutt og Høyskolen i Oslo  

2019 Statistiske metoder og anvendelser, Universitetet I Oslo 

2019 Databaser og datamodellering, Universitetet i Oslo 

2005 Economics of Electricity markets (doktorgradskurs), Norges Handelshøyskole 

2005 Spillteori (doktorgradskurs), Universitetet i Oslo 

2005 Kontraktteori (doktorgradskurs), KVL København 

2003 Dynamisk optimering: deterministisk og stokastisk (doktorgradskurs), Universitet i Oslo 

2003 Decision making (doktorgradskurs), Handelshøyskolen BI 

2003 Organisational Science (doktorgradskurs), Handelshøyskolen BI 

2003 Case Studies Methodology (doktorgradskurs), Handelshøyskolen BI 

2003 Naturressursøkonomi (doktorgradskurs), Universitetet i Oslo 

2003 Offentlig økonomi og regulering (mastergradskurs), Universitet i Oslo,  

2004 Strategisk konkurranse (mastergradskurs), Universitetet i Oslo 

2004 Spillteori og informasjonsøkonomi (mastergradskurs), Universitetet i Oslo 

2003 Politics and Economics of Renewable Energy, Universität Salzburg Internasjonal 
Sommerskole  

2000–2000 Den anvendte økonomiske politikken, Joint Vienna Institute 

1999 Samfunnsøkonomi, sommerprogram ved Karls Universitet, Praha  

1996–1997 Opplæringsprogrammet i forsikring av den Europeiske Forsikringsunionen 
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Publikasjoner  
2017 «Mobilitet og flyttevillighet blant arbeidsledige», Arbeid og Velferd 3-2017 (med Line 

Schou) 

2016 «Hvor lenge er folk arbeidsledige?» Arbeid og velferd 2-2016. 

2016 «NAVs bedriftsundersøkelse 2016», NAV Notat 2, 2016 (med Johannes Sørbø) 

2014 «Delvis ledige arbeidssøkere i perioden 2001-2014», Arbeid og velferd 3-2014  

2014 «NAVs bedriftsundersøkelse 2014». Arbeid og velferd, 2- 2014 (med Kari-Mette Ørbog) 

2012 “Economics and politics of the nuclear fuel cycle”, Chapter 6 in the Nuclear Materials 
Status Report, Bellona Report, Oslo 

2011 “Economic assessment of the Baltic Nuclear Power Plant project”, the International 
conference “Nuclear Energy as a Challenge to Environment, Health, Economy, and 
Legislation”, Vilnius 

2011 “Floating nuclear power stations”, Bellona Report, Oslo. Some questions of economics 
and politics of the nuclear fuel cycle (with Alexander Nikitin) 

2011 “On the economics of the Russian nuclear power industry”, Bellona Report, Oslo 

2008 “Financial data manipulations with cost regulation”, the 10th International ASPE 
Conference, St. Petersburg 

2007 “Asset pricing with competing regulation”, The 6th Conference on Applied Infrastructure 
Research, Berlin 

2007 “Duopoly with endogenous switching costs”, The 9th International ASPE Conference, St. 
Petersburg 

2003 “Ways of improvement in the Russian labour market with emphasis on the shadow 
employment” 16.03.03 NUPI Report nr 273, Oslo  

Språk  
Norsk Flytende 

Engelsk Flytende 

Russisk Morsmål 

IT Kompetanse  
Python, R, Stata, MySQL, MS Project, Mathematica, Visma Global. 

 

 


