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Patrick rider med på Rumæniens vækstbølge 

For mange står Rumænien som et pivfattigt land uden nogen form for økonomisk gennemslags-

kraft. Men virkeligheden er den stik modsatte. Det har 46-årige Patrick Nordstjærne luret. 
 

 

 

 
 

 

Når Patrick Nordstjærne kigger ud over Bukarest, kan han lide, hvad han ser. Han ser en by, der efter hans opfattelse er særdeles internationalt orienteret,  

og hvor det er nemt at finde medarbejdere, der taler engelsk, tysk, fransk, italiensk og spansk samt ikke mindst en række af de slaviske sprog. Foto: Privat 
 

 

 
 

Når talen falder på Rumænien, tænker de fleste af os formentlig på dygtige gymnastikpiger, der vandt OL-medaljer på 
stribe, et benhårdt diktatur og diktatorens dramatiske fald samt ikke mindst umådelig fattigdom. De mere kulørte 
hjerner vil sikkert også nævne Transsylvanien og historien om Grev Dracula, men et faktum er det, at mange af os stort 
set ikke aner, hvad der sker i Rumænien. I hvert fald ikke, når det gælder landets økonomi. Det er imidlertid også et 
faktum, at Rumænien er det EU-land, der lige nu er det økonomiske vækstlokomotiv. Ifølge Patrick Nordstjærne, der 
har boet i og drevet forretning i Bukarest gennem de seneste otte år, præsterer Rumænien pt. årlige vækstrater på op 
mod både 4 og 5 pct. af bruttonationalproduktet. 
 
»Tag ikke fejl. Det går stærkt i Rumænien. Det har både Pandora, Mærsk, Vestas og Carlsberg fundet ud af, ligesom 
Jysk, der har åbnet 62 butikker hernede, heraf ikke mindre end 9 i Bukarest alene. Desuden kan jeg nævne, at dansk 
landbrug er den andenstørste udenlandske investor i rumænsk landbrugsjord kun overgået af Holland,« siger Patrick 
Nordstjærne. 
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Gennem de seneste otte år har Patrick Nordstjærne boet i og drevet forretning i Bukarest. Det har mange gange været op ad bakke, men nu driver han 
Rumæniens første og hurtigst voksende serviceplatform til advokater samt revisorer. Foto: Privat 

 

  

Ligeledes har de store it-giganter som eksempelvis Microsoft, IBM og Google fået øje på Rumænien, hvor kombina-
tionen af et attraktivt lønniveau og høj matematisk kompetence, som østeuropæerne er kendt for, udgør et sweetspot for 
deres ekspansionsstrategi. Men hvordan går det til, at en 46-årig dansker fra Roskilde lander i Bukarest? 
 

 

 Blå Bog: 
• Navn: Patrick Nordstjærne 

• Alder/by: 46 år og fra Roskilde 

• Uddannelse: Cand. Merc. Aud. 

• Job/Virksomhed: Stifter og indehaver af Sibus.ro og OlirO.ro 

 

 

 »Det var egentlig et tilfælde, for mit østeuropæiske eventyr begyndte i Bulgarien, hvor jeg som uddannet cand. merc. 
aud. og efter en årrække som revisor i Danmark blev ansat i et selskab ejet af Damgaard-brødrene. I 2002 solgte de 
Damgaard Data til Microsoft og valgte at investere en del af deres fortjeneste i flere større ferieboligprojekter i Bulgarien 
og i Frankrig. Desværre kom finanskrisen som bekendt, så efter blot et halvt år stod jeg i sommeren 2010 og anede ikke, 
hvad jeg skulle gøre. Jeg blev imidlertid enig med mig selv om, at hjem kan man jo altid tage, så hvorfor ikke prøve 
lykken i Rumænien? Bulgarien bød ikke rigtig på de store muligheder, så efter et råd fra en bekendt tog jeg til 
Bukarest,« fortæller Patrick Nordstjærne. 

 

 

” 
 
Efter Rumæniens indtræden i EU har landet i årevis lidt under en massiv udvandring 
som følge af EU-reglerne om arbejdskraftens frie bevægelighed. Det skønnes, at op 
mod 6 millioner rumænere har forladt landet de sidste 25-30 år. Men med 
udenlandske virksomheders massive investeringer, går det nu den anden vej. 
Patrick Nordstjærne 

 

 
 

 Her mødte han en rumænsk kvinde, som han blev kæreste med, og samtidig begyndte en forretningsidé at tage form. 
Den begyndte mest af alt som en datingtjeneste, først for private, senere for forretningsfolk, og man kan godt sige, det 
stadig er matchmaking, der er tanken bag Patrick Nordstjærnes nuværende tjeneste Sibus | Simplicity in Business, der 
især har fået godt fat i det rumænske advokat- og revisormarked. Sibus er nemlig en platform, hvor både private og 
virksomheder kan specificere deres ønsker til at få løst en opgave, hvorefter kunden inden for blot tre timer er 
garanteret tre bud. Platformen har nu fem år på bagen og vil snart blive suppleret af endnu en platform. 
 
»Jeg er på vej med en ny tjeneste, der er målrettet bryllupsindustrien, som er stor her i Rumænien. En tjeneste, der på 
vegne af kunderne, skal kunne formidle kontakt til lige præcis den leverandør, der kan løfte opgaven ud fra helt 
specifikke ønsker,« siger Patrick Nordstjærne. 
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” 
 
Det går rigtigt stærkt i Rumænien lige nu. Både økonomisk og når det gælder 
opbygning af en supereffektiv it-infrastruktur. Jeg er sikker på, at mange vil få sig en 
stor overraskelse. 
Patrick Nordstjærne 

 

 
 

 Han fortæller videre, at selv om den økonomiske vækst i Rumænien buldrer derudaf, er der dog en række forretnings-
mæssige udfordringer. For det første kan høj grad af korruption og manglende tillid stikke en kæp i hjulet, og for det 
andet er der en række kulturelle udfordringer. Den største er en helt ekstrem mangel på tillid til andre mennesker og 
institutioner, men faktisk kan man med lidt held vende den til egen fordel, da nogle rumænere faktisk stoler mere på 
udlændinge end deres egne landsmænd. 
 
»Tingene bliver heldigvis gradvist lettere, og nu hvor jeg kan bevise, at jeg driver Rumæniens første og hurtigst 
voksende serviceplatform til advokater og revisorer, er det heldigvis med til at fjerne den skepsis. Typisk sælger vi vores 
ydelser på abonnementsbasis til branchen, og det går så godt, at vi snart bliver fem fuldtidsansatte på salgssiden, to 
deltidsansatte, der tager sig af it-driften og en grafisk designer. Mens vores sælgere er lokale, har jeg imidlertid valgt at 
have en dansker til at have ansvaret for vores it. Hele tre gange har jeg nemlig oplevet, at en rumænsk ansat har kopieret 
og er stukket af med alle kundedata, hvorefter jeg efter kort tid har set vores platform plagieret,« fortæller Patrick 
Nordstjærne. 
 

 

 

 
 

Når man oplever en by som Bukarest, er det ikke lige frem fattigdom, der springer i øjnene. Fattigdommen møder man naturligvis, men Rumænien er lige nu 
EU’s økonomiske vækstlokomotiv, fortæller Patrick Nordstjærne. Foto: privat 
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