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 Целта в статията е да се изследва наличието на зависимост между изпол-
зването на факторинг от фирмите в България и тяхното финансово със-
тояние и възможности за развитие. Анализът се основава на данни от 
емпирично социологическо изследване сред 1000 нефинансови предпри-
ятия с различна големина и основна дейност. Изследването, с помощта 
на метода χ-квадрат и непараметричен дисперсионен анализ с тест на 
Kruskal-Wallis, показва наличието на статистически значима връзка меж-
ду използването на факторинг и избрани индикатори за финансовото 
състояние и възможностите за развитие на предприятията. Такива инди-
катори са оборотът на фирмите; нарастването на добавената стойност; 
намаляването на разходите за всяка произведена единица; инвестицион-
ната и иновационната активност на фирмите. Може да се направи извод, 
че предприятията, използващи факторинг, имат по-добри финансови ин-
дикатори, по-иновативни са и с по-висока инвестиционна активност, ко-
ето създава и по-добри възможности за тяхното развитие. 
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Въведение 

Факторинговият пазар има значителен потенциал за развитие в България, 

макар, че все още разпространението на факторинга е слабо. Употребата му е 

свързана с редица ползи за фирмите-доставчици, които в крайна сметка се отра-

зяват върху финансовото състояние и възможностите за развитие на предприя-

тията. Високата междуфирмена задлъжнялост в България и трудностите на 

предприятията да събират търговските си вземания в договорените срокове засил- 
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ват значението на факторинга в процеса на управление на търговските взема-

ния. Използването на услугите на факторингови дружества, обаче, крие и някои 

рискове. Такива са рискът от загуба на клиенти, рискът от влошаване на имиджа 

на фирмите, ползващи факторинг, рискът в крайна сметка да се окаже, че разхо-

дите на фирмите, свързани с факторинга надхвърлят ползите от него. 

Всичко това обосновава необходимостта да се анализира ефектът от упот-

ребата на факторинг в българските икономически условия. Целта на статията е 

да се установи съществува ли зависимост между използването на факторинг от 

фирмите в страната и индикаторите за тяхното финансово състояние и възмож-

ности за развитие. Такива индикатори са: 1) оборотът на фирмите; 2) значение-

то на повишаването на добавената стойност за развитието на фирмата; 3) значе-

нието на намаляването на разходите за всяка произведена единица за развитие-

то на фирмата; 4) инвестиционната активност; 5) иновационната дейност. 

Зависимостта между финансовото състояние на предприятията и техния 

потенциал за развитие и използването на факторинг може да се реализира в ня-

колко направления. Едно от тях е възможността за по-бързо възстановяване на 

ликвидните средства, ангажирани в търговски вземания. В литературата същес-

твуват редица изследвания, които доказват значението на съкращаването на пе-

риода на събиране на вземанията и като цяло на периода на обръщаемост на па-

ричния поток за повишаване на доходността на фирмите (Deloof (2003); Garcia-

Teruel и Martinez-Solano (2006); Martinez-Sola, Garcia-Teruel и Martinez-Solano 

(2014); Lazaridis и Tryfonidis (2006)). 

Факторингът дава възможност и за повишаване на инвестиционната актив-

ност на предприятията. Murfin и Njoroge (2012) установяват, че фирмите са при-

нудени да съкращават инвестициите си в нови съоръжения и оборудване, когато 

техните клиенти плащат по-бавно. Макар, че факторингът се причислява към 

краткосрочните източници на финансови средства, той има потенциал да влияе 

върху инвестиционната дейност на предприятията. Басалаев (2014) посочва, че 

дори за фирмата да не е трудно да привлече кредитно финансиране за инвестици-

ята, за нея може да бъде трудно да привлече финансиране за повишаване на обо-

ротния капитал, когато инвестицията е свързана с повишаване обема на оборота, 

тъй като оценката на кредитоспособността е на база текущите активи. 

За САЩ, където банките са склонни да финансират до 80% от вземанията, 

потенциалният размер на crowd out ефекта (изместените инвестиции) е 20% 

(Mian и Smith, 1992; Giannetti, Burkart и Ellingsen, 2007). В България факторинг 

пазарът е силно доминиран от банкови институции, но факторингът остава все 

още слабо разпространен. 
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Прехвърлянето на вземания към факторингово дружество позволява пови-

шаване и на капацитета на фирмите за продажби с отсрочено плащане. В литера-

турата има редица доказателства за значението на търговския кредит за стимули-

ране на продажбите и повишаване на приходите на фирмите. Широко разпрост-

ранено е мнението, че предоставянето на търговски кредит на клиентите води до 

увеличаване на постъпленията от продажби, тъй като така се редуцират пробле-

мите, свързани с асиметрията на информацията по отношение на  качеството на 

предлаганата продукция (Smith, 1987; Long, Malitz and Ravid, 1993; Ng, Smith, and 

Smith, 1999; Pike, Cheng, Cravens and Lamminmaki, 2005; Van Horen, 2007).  

Banerjee, Dasgupta and Kim (2004) аргументират, че разнородността на кли-

ентите предполага продажбата по различни цени на различните клиенти. Подоб-

но на намалението на цените, търговският кредит се възприема като средство за 

повишаване на продажбите. Предпочитанието към употреба на търговски кредит 

за тази цел е резултат от стремежа на фирмите при висококонкурентни пазари да 

приложат конкурентни стратегии, различни от измененията в цените на продук-

тите (Soufani, 2002; Bhattacharya, 2008). Освен това, мениджмънтът на ценовата 

дискриминация, осъществявана посредством дискреционно намаление на цените, 

изисква много разходи и често е обект на регулативна забрана и пазарни рестрик-

ции (Emery, 1987; Banerjee, Dasgupta and Kim, 2004; Bhattacharya, 2008).  

Ограниченията, налагани от законодателствата и пазарните структури ре-

дуцират доходността на фирмите, като намаляват възможностите за директна 

ценова конкуренция. В такава среда търговският кредит е способ за скрито на-

маление на цените и ценова дискриминация, посредством предлагането на раз-

лични условия по кредита на различните клиенти (Asselbergh, 1999).  

В литературата се описва и алтернативен механизъм за ценова дискрими-

нация, който се изразява именно в това, че условията по търговския кредит 

обикновено не се променят в зависимост от кредитното качество на клиентите, 

което позволява на по-нискокачествените заематели фактически да се възполз-

ват от ефективно по-ниска цена, благодарение на търговския кредит (Petersen 

and Rajan, 1994; Petersen and Rajan, 1997; Meltzer, 1960; Brennan, Maksirnovic and 

Zechner, 1988; Mian and Smith, 1992). 

Подобно на рекламата, търговският кредит се разглежда и като инструмент 

за повишаване на продажбите, чрез който се осигурява диференциация на про-

извежданата продукция от конкурентната (Bhattacharya, 2008;  Nadiri, 1969).  

Доставчиците разглеждат търговския кредит като средство за генериране на 

добра репутация и инвестиция в отношенията с клиентите за осигуряване на дългос-

рочни продажби. Тази роля на търговския кредит се подсилва от необходимите го-
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леми маркетингови усилия и разходи за осъществяване на първоначална продажба и 

привличане на нови клиенти, както и от обезсмислянето  на всички тези разходи при 

загуба на съществуващите клиенти (Long, Malitz and Ravid, 1993; Smith, 1987).    

Търговският кредит е способ за преодоляване на промените в търсенето 

чрез изменения в кредитните условия, съответно чрез тяхното облекчаване в 

случаите на недостатъчно търсене и затягане при излишък в търсенето (Emery, 

1984). При несигурно търсене за продавачите е по-изгодно да разширят търгов-

ския кредит за финансово затруднените клиенти, отколкото да подържат скъпи 

запаси от готова продукция (Bougheas, Mateut and Mizen, 2007). Ето защо фир-

мите, изправени пред вариации в търсенето, предлагат повече кредит от тези 

със стабилно търсене на предлаганите от тях стоки (Long, Malitz and Ravid, 

1993; Bhattacharya, 2008). 

Изследване за България показва, че при затруднения в реализацията на 

продукцията, кредитирането на клиентите е свързано с нарастване на приходите 

от продажби и финансовия потенциал на фирмите, както и на възможностите за 

реализация на инвестиционни проекти (Тасева-Петкова (2016)). 

В литературата съществуват и твърдения, които омаловажават значението на 

използването на факторинг за повишаване на капацитета на предприятията за 

продажби с отсрочено плащане и от тук и за развитието на фирмите. Emery (1984) 

посочва, че сумата, инвестирана във вземания, се лимитира от изравняването на 

пределните приходи от търговското кредитиране с пределните разходи и че тран-

закционните разходи за превръщане на вземанията в налични средства (разходите 

за факторинг) имат възпиращ ефект върху търговското кредитиране. 

Емпирично изследване 

Анализът се основава на данни от емпирично социологическо изследване сред 

1000 нефинансови предприятия в страната, подбрани чрез представителна извадка. 

Изследването е проведено от агенция ЕСТАТ в рамките на Проект „Повишаване 

качеството на образованието и на научните изследвания в областта на бизнес – ин-

женерството за изграждане на икономика, основана на знанието (иновациите) и 

финансите”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човеш-

ките ресурси”, (Договор № BG051PO001-3.3.06-0053), реализиран от Висше учи-

лище по застраховане и финанси и партньор Институт за икономически изследва-

ния на БАН.
 
Данните са обработени с помощта на софтуерния продукт SPSS. Из-

ползвани са непараметрични методи за изследване – χ-квадрат анализ и непарамет-

ричен дисперсионен анализ с тест на Kruskal Wallis,  като е възприето ниво за риск 

от α – грешка 0,05. Представени са едномерни и двумерни честотни разпределения. 
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В извадката са включени фирми с различна основна дейност. Най-голям е 

делът на предприятията от сектор „Търговия; Ремонт на МПС“, а най-малък на 

предприятията от сектор „Селско, горско, ловно и рибно стопанство“. 

Таблица 1  

Разпределение на фирмите, според основната им дейност 

 

Брой Процент 

Селско, горско, ловно и рибно стопанство  46 4,6 

Промишленост  101 10,1 

Строителство  59 5,9 

Търговия; Ремонт на МПС  380 38 

Хотели и ресторанти  78 7,8 

Транспорт, складиране и съобщения  60 6 

Други  276 27,6 

Общо 1000 100 

Източник: Собствени изчисления. 

Най-голям е делът на микропредприятията (с до 9 заети лица), които предс-

тавляват две пети от анкетираните (40,5%), а най-малък – на големите предприятия 

(с 250 и повече заети лица), които са една десета (10,2%) от фирмите в извадката.  

Таблица 2  

Разпределение на фирмите, според броя на заетите лица 

 
Брой Процент 

Кумулативен 
процент 

От 1 до 9 заети 405 40,5 40,5 

От 10 до 49 заети 222 22,2 62,7 

От 50 до 249 заети 271 27,1 89,8 

250 и повече заети 102 10,2 100 

Общо 1000 100   

Източник: Собствени изчисления. 

Според размера на оборота, фирмите от извадката са разпределени по начина, 

представен в таблица 3. Приходът от продажби е измерен на категорийна скала, ко-

ето позволява, до известна степен, да се заобиколи проблемът с нежеланието на 

фирмите да разкриват точна информация за финансовите си показатели. 
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Таблица 3 

Разпределение на фирмите, според размера на оборота 

Оборот Брой 
Валиден 
процент 

Кумулати-
вен процент 

До 100 000 лв. 297 42,7 42,7 

От 100 001 до 500 000 лв. 143 20,5 63,2 

От 500 001 до 1 000 000 лв. 72 10,3 73,6 

От 1 000 001 до 5 000 000 лв. 92 13,2 86,8 

От 5 000 001 до 10 000 000 лв. 45 6,5 93,2 

От 10 000 001 до 19 500 000 лв. 18 2,6 95,8 

От 19 500 001 до 50 000 000 лв. 9 1,3 97,1 

От 50 000 001 до 97 500 000 лв. 7 1,0 98,1 

Над 97 500 000 лв. 13 1,9 100,0 

Източник: Собствени изчисления. 

Резултатите от анкетата показват все още слабото разпространение на фак-

торинга сред фирмите в страната. Значителен процент от тях (близо една чет-

върт) отговарят, че дори не са запознати с тази услуга (вж. фиг. 1). 

 

Източник: Собствени изчисления. 

Фиг. 1. Разпределение на фирмите, според употребата на факторинг 
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Открива се закономерна връзка между употребата на факторинг и оборота 

на фирмите (sig = 0,000, коефициент на Cramer = 0,180). В таблица 4 е предста-

вено двумерното разпределение на фирмите, според двете променливи.  

Таблица 4 

Двумерно разпределение на фирмите, според оборота им 

и употребата на факторинг 

 Използват 
факторинг 

Не използват 
факторинг 

до 100 000 лв. 2,4% 97,6% 

от 100 001 до 500 000 лв. 4,2% 95,8% 

от 500 001 до 1 000 000 лв. 5,6% 94,4% 

от 1 000 001 до 5 000 000 лв. 13,0% 87,0% 

над 5 000 000 12,0% 88,0% 

Източник: Собствени изчисления. 

С увеличаване на оборота на фирмите нараства и процентът на тези от тях, 

които ползват факторинг. От една страна, това е отражение на по-лесния достъп 

на по-големите фирми до услугите на компаниите, предлагащи факторинг. От 

друга страна, с възможността, която дава за разширяване на продажбите на кре-

дит, факторингът на свой ред допринася за нарастване на оборота на предприя-

тията. При равни други условия, по-големият оборот предполага и повече па-

зарна власт и по-голям брой клиенти, в резултат на което фирмите не се опася-

ват, че продажбата на вземанията им на доставчици на факторингови услуги би 

могло да доведе до сериозна загуба на пазарен дял, в резултат на влошаване на 

отношенията с клиентите. 

С помощта на метода χ-квадрат се установява статистически закономерна 

връзка (sig. = 0,000, коефициент на Cramer = 0,184) между използването на фак-

торинг и значението на повишаването на добавената стойност за развитието на 

фирмата през последните три години. В таблица 5 е показано разпределението 

на предприятията според значението на двата признака. 
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Таблица 5  

Разпределение на фирмите, според значението на повишаването 

на добавената стойност за развитието на фирмата 

и използването на факторинг 

Значение за развитието 
на фирмата 

Фирми, които използват 
факторинг 

Голямо значение 42,1% 

Известно значение 39,5% 

Няма значение 1,3% 

Не се отнася до фирмата 17,1% 

Източник: Собствени изчисления. 

Значителен е делът на фирмите (близо една трета от анкетираните), които 

посочват, че не са реализирали добавена стойност през последните три години. 

Резултатите показват, че на по-голямо значение на повишаването на добавената 

стойност съответства по-висок процент от фирмите, които използват факторинг. 

Те се развиват по-добре.  

Друг индикатор за финансовото състояние и възможностите за развитие на 

фирмата е намаляването на разходите за всяка произведена единица, което при равни 

други условия означава нарастване на печалбата. Установява се статистически зако-

номерна връзка (sig. = 0,005, коефициент на Cramer = 0,113) между използването на 

факторинг и значението на намаляването на разходите за всяка произведена единица 

за развитието на фирмата. Разпределението на фирмите е показано в таблица 6. 

Таблица 6  

Разпределение на фирмите, според значението на намаляването 

на разходите за всяка произведена единица за развитието 

на фирмата и използването на факторинг 

Значение за развитието 
на фирмата 

Фирми, които използват 
факторинг 

Голямо значение 43,4% 

Известно значение 32,9% 

Няма значение 6,6% 

Не се отнася до фирмата 17,1% 

Източник: Собствени изчисления. 
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Прехвърлянето на вземания към факторингово дружество прави фирмите 

по-ликвидни, като им позволява да инкасират по-бързо вложените средства. То-

ва им дава възможност да се възползват от предлаганите от техните доставчици 

отстъпки за авансово или незабавно плащане, да засилят позициите си на ресур-

сния пазар и в крайна сметка да намалят разходите си за средства за производс-

тво. По-ниската себестойност на продукцията позволява понижаване на цените 

при ценово еластично търсене и в случай, че пазарните условия налагат това. 

Това дава конкурентно предимство на фирмите и допринася за тяхната адап-

тивност и  финансова стабилност в различни икономически условия. 

Еднопосочните изменения на процентите от фирмите, използващи факто-

ринг и на значението на повишаването на добавената стойност и на намаляване-

то на разходите за всяка произведена единица за развитието на фирмите дават 

основания да се приеме, че употребата на факторинг, не само кореспондира с 

постигането на по-добри финансови показатели, но е свързана и с по-доброто 

оползотворяване на постигнатото за развитието на фирмите. Вероятно една от 

причините за това е и по-високото качество на мениджмънта на предприятията, 

които използват факторинг. 

Резултатите от изследването разкриват и статистически закономерна връз-

ка (sig. = 0,000, коефициент на Cramer = 0,182) между използването на факто-

ринг и наличието на разработени иновативни продукти или услуги във фирмата. 

Разпределението на фирмите е показано в таблица 7.  

Таблица 7  

Разпределение на фирмите, според наличието на разработени иновативни 

продукти или услуги и използването на факторинг 

Наличие на разработени иновативни продукти 
или услуги във фирмата 

Използват фак-
торинг 

Не използват 
факторинг 

Да  17,1% 82,9% 

Не  5,1% 94,9% 

Източник: Собствени изчисления. 

Процентът на фирмите, които имат разработени иновативни продукти или 

услуги и използват факторинг е по-висок от процента на фирмите, които изпол-

зват факторинг, но нямат разработени такива продукти и услуги. От една стра-

на, използването на факторинг укрепва финансовия потенциал на фирмите, с 

което допринася за иновационната им дейност. От друга страна, наличието  на 

иновативни продукти или услуги може да означава необходимост от стимули-
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ране на продажбите чрез възможност за отсрочено плащане, с цел промотиране 

на тези нови продукти и тестване на техните качества от клиентите. Ролята на 

факторинга в случая е свързана с разширяването на капацитета за продажби на 

кредит. 

В потвърждение на посочената по-горе зависимост се установява статисти-

чески закономерна връзка и между въпроса дали фирмите използват факторинг 

и въпроса за тяхната преценка дали бизнесът в страната проявява интерес към 

инвестиции в научни разработки, с цел създаване на нови продукти/услуги за 

пазара. Резултатите от изследването с непараметричен дисперсионен анализ с 

тест на Kruskal-Wallis са представени в таблица 8. 

Таблица 8 

Зависимост между използването на факторинг и преценката на фирмите 

дали бизнесът в страната проявява интерес към инвестиции 

в научни разработки, с цел създаване на нови продукти/услуги 

 Mean Rank Sig. 

Използват факторинг 297,97 
0,000 

Не използват факторинг 453,87 

Анализът на средните рангове показва, че фирмите, които използват услу-

гите на факторингови компании са по-склонни да смятат, че бизнесът в страната 

проявява интерес да инвестира финансови ресурси в научни разработки, с цел 

създаване на нови продукти/услуги. Използването на факторинг от фирмите по-

вишава ликвидността им, но при равни други условия ги прави и финансово по-

стабилни, като намалява кредитния риск, на който са изложени. Това също доп-

ринася за увеличаване на склонността на фирмите да предприемат инвестиции в 

иновационни проекти, които обикновено са съпроводени с висок риск. 

Резултатите от χ-квадрат анализа на зависимостта между употребата на 

факторинг и индикатори за инвестиционната дейност на фирмите през послед-

ните три години, с цел развитие на съществуващи или нови продукти/услуги са 

представени в таблица 9. Установената статистически закономерна връзка пот-

върждава значението на факторинга за инвестиционната активност на фирмите 

в страната.  
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Таблица 9  

Зависимост между употребата на факторинг и индикатори 

за инвестиционната дейност на фирмите 

 
Sig. 

Коефициент 
на Cramer 

Придобиване на модерни машини и оборудване 0,000 0,155 

Придобиване на компютърен хардуер и софтуер 0,001 0,108 

Източник: Собствени изчисления. 

В таблица 6 е представено двумерно разпределение на фирмите според то-

ва дали са инвестирали и дали използват факторинг. Вижда се, че по-голямата 

част от фирмите, използващи факторинг, са осъществили инвестиции. 

Таблица 10  

Двумерно разпределение на фирмите, 

според това, дали са осъществили инвестиции 

и дали използват факторинг 

  Използват 
факторинг 

Придобиване на модерни машини и 
оборудване 

инвестирали 73,7% 

не инвестирали  26,3% 

Придобиване на компютърен 
Хардуер и софтуер 

инвестирали 64,5% 

не инвестирали  35,5% 

Източник: Собствени изчисления. 

Резултатите от изследването разкриват закономерни зависимости между 

употребата на факторинг и избраните индикатори за финансовото състояние и 

възможностите за развитие на фирмите. От една страна, фирмите с по-добро фи-

нансово състояние и възможности за развитие, имат по-лесен достъп до услугите 

на факторинговите дружества. Същевременно, използването на факторинг бла-

гоприятства подобряването на състоянието на предприятията и на перспективите 

за тяхното развитие. Каналите, по които се реализира това благоприятно влияние, 

са няколко. Сред тях е обстоятелството, че факторингът повишава капацитета за 

продажби с отсрочено плащане, което стимулира нарастването на оборота и вът-

решногенерираните финансови ресурси за фирмите. Нарастването на продажбите 

създава потребност от повишаване на производствения капацитет чрез нови ин-
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вестиции и стимулира развитието на предприятията. По-бързото възстановяване 

на средствата, вложени във вземания води, до подобрение на ликвидността на 

фирмите и допринася за по-ефективното използване на ресурсите.  

Освен това, подобряването на ликвидността на фирмите чрез продажба на 

вземания повишава тяхната кредитоспособност и достъпът им до институцио-

нално финансиране, което улеснява инвестиционната дейност на предприятия-

та. Като източник на краткосрочно финансиране, факторингът е подходящ инс-

трумент за посрещане и на потенциалното увеличение на потребностите от обо-

ротен капитал при фирми, осъществяващи инвестиционна дейност. Употребата 

на факторинг допринася и за подобряване на ефекта от направените инвести-

ции, като дава възможност за оптимално натоварване на новите производствени 

мощности чрез разширяване продажбите с отсрочено плащане. 

Освен това, при равни други условия, използването на факторинг допринася 

и за намаляване на дела на просрочените и несъбираемите вземания от клиенти, 

което води до редуциране на загубите на фирмите и повишава техните финансови 

възможности. Също така, намаляването на дела на просрочените и несъбираеми 

вземания редуцира несигурността по отношение на паричните потоци във фир-

мите и улеснява планирането на приходите, с което допринася за подобряване на 

оценката на ефективността на потенциални инвестиционни проекти и благопри-

ятства инвестиционната активност на фирмите. Сред предпоставките за намаля-

ване на дела на просрочените и несъбираемите търговски вземания на фирмите, 

които използват факторинг, е по-доброто управление на вземанията, в резултат на 

предлаганите различни услуги от факторинговите компании. Сред тях са анали-

зирането на платежоспособността на клиентите, следенето за редовността на 

плащанията и предприемането на своевременни мерки при евентуално забавяне 

от страна на контрагентите. Широко разпространено е и схващането, че при рав-

ни други условия, фирмите-длъжници се стремят да бъдат по-коректни като 

платци, когато кредитор е финансова институция.  

Едва 34 от анкетираните фирми, обаче, посочват, че ползват услугите на 

факторингово дружество като мярка за редуциране на риска от просрочване на 

търговски вземания. Те са по-малко от половината на фирмите, които са отго-

ворили, че ползват факторинг. Съществуват няколко възможни обяснения на 

тези резултати от проведеното емпирично социологическо изследване. Едно от 

тях е, че мениджърите на мнозинството от фирмите в страната не осъзнават 

ползите от използването на услугите на факторингова компания за подобряване 

на събираемостта на вземанията в уговорения срок. Възможно обяснение е съ-

що, че част от предприятията не приемат схващането, че фирмите-длъжници се 
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стремят да бъдат по-коректни платци, когато кредитор е финансова институция.  

Част от фирмите възприемат като причина за просрочията обективната невъз-

можност на клиентите да платят навреме, независимо от това кой е кредиторът. 

Обяснение на обстоятелството, че по-малко от половината от фирмите, ползва-

щи факторинг, го посочват сред мерките за справяне с риска от забавяне на съ-

бираемостта на вземанията от клиенти, може да се търси и във вида на използ-

вания от фирмите факторинг – с или без регрес. В таблица 11 е представено 

разпределението на анкетираните фирми, според вида на ползвания факторинг. 

Таблица 11 

Разпределение на фирмите според вида на ползвания факторинг 

Използване на факторинг Брой 

Процент от 
фирмите, които 

използват 
факторинг 

Кумулативен 
процент 

Да, с регрес (без покритие на 
кредитния риск) 

11 14,5 14,5 

Да, и двата вида 40 52,6 67,1 

Да, без регрес (с покритие на 
кредитния риск) 

25 32,9 100,0 

Общо  76 100,0  

Източник: Собствени изчисления. 

Данните показват, че най-голям е делът на фирмите, които ползват и двата 

вида факторинг – с и без покритие на кредитния риск. Те са повече от полови-

ната от фирмите, които ползват услугите на факторингова компания. Следва 

делът на фирмите, които ползват само факторинг без право на регресен иск. 

Най-малко са предприятията, при които факторинг услугата не включва покри-

тие на кредитния риск. Изводът е, че мнозинството фирми, ползващи факторинг 

(67,1%), остават изложени на риск от несъбиране на вземания. Това е най-

вероятната причина по-малко от половината фирми, използващи факторинг, да 

го посочват сред прилаганите от тях мерки за редуциране на риска от просроч-

ване на вземанията. Основен мотив на тези фирми да ползват факторинг е стре-

межът за повишаване на ликвидността. Верижната междуфирмена задлъжня-

лост, високото ниво на просрочените и несъбираемите търговски вземания, не-

достатъците в нормативната уредба, като цяло високото ниво на риск в иконо-

миката, ниската конкуренция на факторинговия пазар, високата цена на факто-
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ринга без право на регресен иск, са сред причините за по-широкото разпростра-

нение на факторинга без покритие на кредитния риск в страната. 

Заключение 

Изследването с помощта на метода χ-квадрат и непараметричен дисперси-

онен анализ (Kruskal-Wallis тест) показва съществуването на закономерни зави-

симости между използването на факторинг и избрани индикатори за финансо-

вото състояние и възможностите за развитие на фирмите. Може да се обобщи, 

че предприятията, използващи факторинг имат по-добри финансови показатели, 

по-иновативни са и с по-висока инвестиционна активност, което създава по-

добри възможности за тяхното развитие. Фирмите, използващи факторинг, имат 

конкурентно предимство, тъй като при равни други условия имат и по-широк 

капацитет за продажби с отсрочено плащане. Факторингът дава възможност за 

цялостно подобряване на управлението на търговските вземания и оборотния 

капитал, чрез предлаганите от факторинговите компании различни услуги. Ре-

зултатите от проведеното изследване дават основания да се приеме, че надделя-

ват ползите над рисковете от използване на факторинг от фирмите в страната. 
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FACTORING AS A FINANCIAL ALTERNATIVE FOR DEVELOPMENT 

OF COMPANIES: EVIDENCE FROM BULGARIA 

Galya Taseva-Petkova 

Abstract 

The aim of the article is to investigate the existence of a dependence between the use of 

factoring by the companies in Bulgaria and their financial condition and development 

opportunities. The analysis is based on data from an empirical sociological survey among 

1000 non-financial enterprises with different main activity and size. The study by the methods 

χ-square and non-parametric dispersion analysis (Kruskal-Wallis test) shows the existence of 

consequential relationships between the use of factoring and selected indicators of financial 

condition and opportunities for enterprise development. Such indicators are: the turnover of 

firms; increase the added value; reducing the cost of each production unit; investment and 

innovation activities of firms. It can be concluded that companies using factoring generally 

have better financial indicators, they are more innovative and higher investment activity, 

which creates better opportunities for their development. 

Key words: factoring, trade credit, financial condition of enterprise, investments, 

Bulgaria. 

 

 


