


LA DEPARTAMENTUL DE
 CREDITE IMOBILIARE

        Unde visele dvs. devin realitate!

1.

Mo�o:



- Domne’,  aş vrea sa-mi cumpăr şi io
o casă ca Mr.  John (că n-o fi el mai breaz !?), 
dar n-am banii de avans! Şi de fapt, 
nici nu prea mi-aş permite să plătesc ratele
lunare, din pricina unei jene financiare. 
Poţi să m-ajuţi, cumva...? 

2.

LA DEPARTAMENTUL DE CREDITE IMOBILIARE:

- Bineînţeles,  Mr. Simpson! Dat fiind că 

avion, valoarea casei tale va creşte 
şi ea în perioada următoare şi deci nu mai
ai nevoie de niciun avans!
Recunoaşte că e o veste mare, n-aşa?



LA DEPARTAMENTUL DE CREDITE IMOBILIARE:

- Şi mai află mata că pentru câţiva ani, putem chiar să-ţi 
dăm o rată cu o dobândă de doi bani! Deci f. f. mică, adică. 
Bine, mai târziu vom face rata mai voinică, însă o bună 
perioadă va fi cât o furnică! Te superi, nea Simpsonică?

3.

Domne, patronu' meu e cam bulangiu, zurbagiu sau cum dreq 
să-i zic, şi nu vrea sub nici un chip să-mi dea adeverinţă
că sunt salariat - şi nu chiar pe nimic - şi deci cum să-ţi
dovedesc că nu sunt chiar calic... E vreo problemă, la o adic' ?

- Stai fără grijă, nene! Avem o ofertă specială, o invenţie
de-a dreptu genială, bună tocmai pentru o situaţie nasoală!
E vorba de "Împrumutul Balon", unde declari pe propria 

Iar noi te credem, căci doar suntem băieţi serioşi, dreq !



LA DEPARTAMENTUL DE CREDITE IMOBILIARE:

- Hai că sunteţi geniali, pe bune! Chiar că nu 
m-aşteptam s-o bag pe nevastă-mea în lume, în 
vremile astea nebune! Iar voi sunteţi gata să vă 
puneţi pielea la saramură pentru mine, şi asta nu 
se uită, sire! (Mr.  Simpson varsă o lacrimă...)

4.

dăm mangoţii bazându-ne doar pe onoarea ta, fugi naiba! 
Banca ţi-i împrumută, bre, aşa că potoleşte-te! Noi nu facem 
decât să găsim amatori de bani, ca mata, durându-ne fix 
undeva dacă o să-i mai dea înapoi sau ba. Noi ne băgăm 
comisionu la teşcherea şi pe urmă "Pu şi Pa!", pricepi mata? 

- Hai că sunteţi tari, pe onoarea mea! :)
Vai, ce-o să cânte muzica-n mahala! Hai Pa!



             Vino la bani neamule!  Oferte 

5.

BANCA POPORULUI INC.

Câteva săptămâni
 mai târziu, la...

      speciale pentru  orice �p de finanţare!
Mo�o:



6.
- Băi, tre' să scap de creditele astea ipotecare de 
rahat! Mi-am împuţit biroul cu ele! Noroc că 
„băieţii deştepţi” de la New York au zis că mi le 
cumpără şi fac ei ceva scamatorii acolo, ca să nu 
mai pută atât! Trebuie să-i sun imediat!

DOSARE IPOTECARE

LA BANCA POPORULUI INC. :



           Ai încredere în Băieţii Deştepţi,

7.

LA BANCA DE INVESTIŢII  IQ,
Wall Street, New York

Să vedem cu ce se ocupă
 „Băieţii Deştepţi”...

        Te-ajută exact când nu te-aştepţi !
Mo�o:



- Bey, ce facem, bey ? Tre' să scăpăm urgent
de creditele astea ipotecare de rahat, că au 
început să facă şi muşte…!

8.

LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

9.
- Şefu’, da’ cine o să vrea să cumpere rahatu' ăsta, bre ??



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

instument financiar care va folosi ipotecile astea 
de rahat ca şi garanţie. Îi zicem CMO.
Pe urmă vindem CMO
promitem că le returnăm banii pe măsură ce 
lumea îşi plăteşte creditele ipotecare.  E clar ?

10.



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

- Da, mey, fiecare credit ipotecar luat în parte e de rahat, iar 

băgăm într-un singur pachet mare, probabilitatea ca tot 

deci riscul întregului pachet scade spectaculos. Pe de altă 
parte, dat fiind că preţurile la case nu scad niciodată, ba din 
contră, cresc, nu trebuie să ne facem griji. În caz că
beneficiarii de credite ipotecare nu plătesc, îi bulesc!

11.

zzzigur...

- Da, dar rahatul tot rahat rămâne...
Io tot nu-nţeleg... Cine naiba cumpără rahat, 
daca nu e sonat !?



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

- Fii atent, mey:  spargem noul CMO în 3 felii,
în 3 pachetele mai mici, pe care le numim: 
Domnul, Şontorogu şi NaşpaRău ...

12.
- Păi, tot nu prea înteleg...



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

dovedi falimentare, iar cumpărătorii produselor noastre - 
Domnul, Şontorogu şi NaşpaRău

banii rămaşi în urma unui eventual crah al afacerii, mai întâi 
celor care au cumpărat din pachetul Domnul, pe urmă celor 
care au cumpărat din pachetul Şontorogu, iar pe urmă, dacă 
mai rămâne ceva, şi celor ce-au făcut imprudenţa să cumpere 
NaşpaRău...  

13.



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

care au ales să fie Domni au riscul cel mai mic, le dăm 
dobânda cea mai mică. Mda..."obrazu subţire cu 
cheltuială se ţine"... Cei ce-au cumpărat produsul 
Şontorogu, vor primi o dobândă mai mare, iar cei ce 

NaşpaRău vor primi, în 
schimb, o dobândă babană, având în vedere că riscul 

bună seamă... 

14.



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

15.

mai departe! Ca să n-o mierlim cumva, dreq, ne cumpărăm o 
asigurare pentru pachetul Domnul, care probabil o să fie 

Şontorogu o să primească o cotaţie între BBB şi B, care 
oricum e acceptabilă. Evident, cotaţiile astea venite de la 

evaluat oficial şi, bashca, e şi asigurat... Pentru NaşpaRău nu 
ne mai încurcăm cu cotaţii si asigurări, căci chiar c-ar bate la 

dar se preface că nu vede ca şi dincolo, la celelalte instru-



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

bibicule, mai rar...! Şi uite aşa, reuşişi să creezi 
iluzia unor instrumente financiare onorabile, 
- cică de cotaţie AAA şi BBB, auzi tu... -
dintr-o grămadă de credite ipotecare

genial, man...?

16.



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

17.

- Cum ar fi ?

- C***narii de la SEC n-o să ne lase să 
vindem asta boborului de bizoni 

- Hai, lasă vrăjeala...! Problema e:  cui 
dreq vindem toată împuţeala asta?



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

- De-un paregzamplu, companiile de asigurări, băncile mai 
lacome sau mai neexperimentate, fondurile de pensii din 
marile metropole sau din alte colţuri ale lumii largi, în genere 

instrument financiar de înaltă calitate (citeşte: aducător de 

18.

- Da’ matale chiar crezi că cineva o să cumpere
  pachetu' NaşpaRău, şefule... ??

- Nu, desigur, sub nici o formă. Nimeni nu e chiar
atât de tâmpit, din păcate... Felia aia o ţinem la noi şi 
ne recompensăm, în schimb, cu-o dobândă 
superdolofană, din care o să trăim ca domnii, cel puţin 
o perioadă... Şi nu e drept, la urma urmei, bey...? Cum 



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

- Nu, man ! Regulile de contabilitate ne permit să 
înregistrăm un ciot de firmă care va prelua creditele 

fi SPE care oricum sună mult mai bine decât "credite de 

19.
- Tote astea par Ok, boss, numai că folosind creditele 
ipotecare de rahat ca şi garanţii,  la sfârşit rămân tot în 
oborul nostru şi deci vor apărea pe bilanţul nostru, 
care va fi clar de rahat... Cine o să mai stea de vorbă cu noi, 
bre...? N-avem decât să fugim în Polu Nord, dreq... :(



LA BANCA DE INVESTIŢII IQ:

de la autoritatea financiară că e vital pentru
stabilitatea sistemului financiar, n-aşa? (sanchi 

20.
- Asta-i super, pe bune boss, da' cum se face că cei de la 
autoritatea financiară ne lasă să aplicăm jmekeria asta de 

alta... Ăia sunt chiar chiori, bre..?



            Nicio problemă nu-i prea clementă,

21.

AUTORITATEA FINANCIARĂ

Hai să vedem ce se
 întâmplă şi la...

        ca să nu merite atenţia noastră vigilentă !
Mo�o:



financiare să fie mai transparente şi mai deschise în 
felul cum prepară şi prezintă bilanţul anual !

22.

Fugi dreq de-aci, prichindelule ! 

LA AUTORITATEA FINANCIARĂ:



                        La telefon:

23.

FONDUL DE INVESTIŢII
 dintr-un sat norvegian...

VS.

BANCA DE INVESTIŢII IQ

Vaaai...
 nu ne așteptam la asta !



24.

FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

- Coane,  ce pana mea se-ntâmplă,  bey...?
  Nu ne-am primit banii luna asta, aloo...!

- Mdea, ar cam fi trebuit să vă sun într-adevăr, însă
am fost plecat în vacanţă, în Dubai, ai auzit de 
locaţia asta...? Da, mha, se pare că tembelii care au 
făcut creditele ipotecare pe care sunt bazate 
CMO-urile noastre nu prea sunt în stare să-și 
plătească ratele... Dar care-i problema ? Cu ce pot 
să te servesc... ?



FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

25.

- Mey, din păcate creditele au fost mai proaste decât
ne-am așteptat și ratele se-ntorc doar la puţine dintre 
ele. Pe bune, suntem la fel de dezamăgiţi ca și voi.  
Asta e... Altceva...?

- Stai așa, bey, că noi n-am cumpărat rahatu vostru, aloo... ! 
Noi am achiziţionat pachetu Domnul, căci nu eram fraieri să 
cumpărăm Șontorogu, iar NașpaRău a rămas la voi...! 
Pachetu Domnu avea cotaţia AAA, aia sigură, aloo...! Pe noi 
tre să ne despăgubiţi primii ! Așa că lasă vrăjeala...!



FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

- Asa e, mey.  Se pare însă că a fost o 
premiză greșită. Am dat-o-n bară... Scuze !
Se mai întâmplă...

creștere și că nu e nicio problemă ca proprietarii 
să-și refinanţeze casa !? Sau ai uitat ??
Nu te juca cu mine !

26.



FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

  E și ei oameni, n-așa...?

- “Premiză greșită” pe m*-*a, bey ! Mie să-mi 
spui cum draqu au primit astea cotaţia AAA de la 

27.



FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

de mulţi bani ca să plătească pentru tot dezastru' 
ăsta. Și ăia au dat-o în bară, nu pricepi...??

  Ce face asiguratorul ??

28.



FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

- Am o idee, bey...! 
  Spune-le că ai dat-o-n bară !

- Așa, deci ! Nenorocitule !! Hoţule !!!
Eu ce naiba le spun cetăţenilor care și-au
pierdut economiile de-o viaţă ???

29.



FONDUL DE 
INVESTIŢII

BANCA DE
 INVESTIŢII

 IQ

Du-te draqu!

Du-te draqu!
30.





HAZ DE NECAZ
Criza înspăimântătoare într-o viziune zâmbitoare...

Definiţii:

1. Instrument financiar

scopul de a-i primi inapoi cu dobanda, la o anumita data viitoare 

2. Dobândă: recompensa ta pentru că-ţi asumi un anumit grad de 
risc când dai bani pe un instrument financiar.  Insă, o dobândă 
mare înseamnă un grad mare de risc sau mai pe românește 

 
legătură cu ce e rău sau bine la instrumentele financiare pe care 

departe de a treia literă din alfabet pentru că notează riscul așa: 
AAA, AA, A, BBB, BB, B, CCC (de la mic la mare) :)

4. SEC: comisia de supraveghere a pieţelor financiare americane.



5. SPE: firmă creată de o altă firmă, pentru ca aceasta din urmă să 

lor crescut care ar da prost pe bilanţul firmei mamă la un eventual 
dezechilibru al pieţelor financiare.

6. CMO: de regulă, băncile împrumută cetăţenilor bani contra 
ipotecii, însă mai nou băncile vând chiar împrumuturile ipotecare 

în instrumente financiare și le vând - mai departe - amatorilor de 

în faptul că banca își transferă riscul asumat de ea prin creditele 

doare :) 

mută banii de colo colo creând o varietate extrem de complicată 

-
tal de o bancă comercială prin faptul că nu își bate capul cu 
depozite la vedere și conturi curente pentru poporul larg.



GLUMA-I GLUMĂ, DAR CRIZA E PE BANI !

alte tălmăciri asemănătoare dă-ne un semnal la
 www.roren.ro/pamflet

evaluator, dezvoltator, agent imobiliar, cadastrist ori notar, 

Romanian Real Estate Network. Pe lângă voie bună,

fenomenelor economice din piata imobiliară.
 Vezi despre ce-i vorba la

 www.roren.ro/specialist



The english version of this skit is available online at 

www.roren.ro/skit

© 2008 RoREN Development S.A.
 "Romanian Real Estate Network" este o marcă înregistrată a 

RoREN Development S.A.

Mai multe detalii despre noi la
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