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 Перекладіть українською
1. Según el Banco de España, el tipo de interés medio de todos los bancos españoles para nuevas operaciones
(TAE) es del 2,19% en agosto. Este tipo es el más bajo desde septiembre de 2018 y ha coincidido con el que 
es hasta ahora el mínimo histórico del Euríbor. Por tanto, el tipo fijo de Sabadell se sitúa por debajo del tipo 
total de las nuevas operaciones del total de la banca, contando las hipotecas variables, que siempre han sido 
más baratas. No obstante, hay que tener en cuenta que este 1,95% no es TAE, por lo que le faltaría incluir 
otras comisiones y gastos que conforman el precio final. Por ello, es más interesante comparar el tipo que 
ofrece Sabadell de media para sus préstamos fijos (1,95%) con el total de préstamos fijos y variables del 
sistema, que se encuentra ligeramente por encima. En las hipotecas fijas importa mucho el plazo del 
préstamo para establecer el interés que se ofrece.  
2. La crisis de credibilidad del Gobierno de Alain Juppé no beneficia, sin embargo, a la oposición 
soicalista, que continúa su prolongada hibernación en busca de una identidad ideológica perdida 
durante el doble septenio de François Mittérand. Cabe resolver el problema del crecimiento de la 
violencia, causada por los jóvenes que no logran adaptarse ni inserirse a la sociedad francesa.

Перекладіть іспанською:

1. Еквадорського президента було обрано завдяки прямому виборчому праву. Він обіцяє 

вірішити проблему з інфляцієї та державним боргом. Оскільки курс місцевої валюти є 

прив”язаним до американського долару, то є вирогідність що вона залишиться стабільної, а 

не буде девальвованою.  

2.  Після того, як ми оглянемо наші магазини та склади, ми зустрінемося із нашими партнерами, які є 

на ринку відносно недавно і ось вже два роки розповсюджують наші товари у країнах Європи. Зараз, 

ми спостерігаємо тенденцію у попиті у бік товарів дорожчих та більш високої якості. Інтереси 

споживачів постійно змінюються.

3. Термін “терроризм” бере свій початок із часів Великої Французької революції, коли його 

використовували для позначення підпільних котрреволюційних рухів. Під ним ми маємо на 

увазі послідовність актів насилля, спрямованих на те, щоб викликати почуття жаху у 

громадянського населення, виммагаючи прийняття умов найрізнішого характеру.
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