
Ciplun o fusnesau yng Nghymru
Mae microfusnesau wedi gweld 

cynnydd o  1.1% o ran cyfrif 
menter a chynnydd o 
4.3% mewn 
gwerthiannau.

Mae mentrau maint canolig wedi gweld 
cwymp o 1.13% o ran cyfrif menter
a cwymp o 1.8%
mewn gwerthiannau.

Y cyfradd goroesi 3-blynedd gyfartalog
o fentrau a anwyd yng Nghymru (2013)

61%
13% 11%
cyfradd 

geni
cyfradd 

marwolaeth

Cyfradd cyfartalog genedigaethau a 
marwolaethau busnes ar draws Cymru yn 2016
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Maint BBaCh Cymru 

Micro fusnesau (0-9 o weithwyr), busnesau bach (10-49 o weithwyr), busnesau canolig (50-249 o weithwyr)

Cyllid busnes yng Nghymru

Banc Datblygu Cymru

Amcangyfrifir bod 74% o BBaCh yng Nghymru naill ai yn y categori risg credyd Risg Uchel neu yn y categori Rhybudd.

Defnydd BBaCh o gyllid allanol 

Mae benthyca banc gros i BBaCh yn y 
DU wedi parhau i fod

<£60bn
yn y cyfnod 2015-17.

£1.65bn
cynnydd mewn
llifoedd arian i BBaCh
y DU o sefydliadau
ecwiti a chyfoedion
i gyfoedion 2016-17.
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sydd â
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dyfu eu
busnes 

 BBaCh Cymru 
sydd yn fodlon 

cynnal 
gweithgarwch

ar y lefelau 
presennol

£1.9bn
cynnydd mewn llifoedd 
cyllid asedau gros i BBaCh 
y DU 2016-2017. Cyfran cyfanswm benthyca banc BG

i BBaCh Cymru yn Ch3 2017

£49m
o fuddsoddiadau
ecwiti i mewn i
fusnesau yng
Nghymru yn
2016.

82%
o'r buddsoddiadau ecwiti yma mewn

sectorau gwasanaethau gofal iechyd a
thechnoleg yn 2016.

Mae gan Banc Datblygu Cymru 

£446m
i’w fuddsoddi mewn i 
fusnesau yng Nghymru.

Cymru Lloegr Yr Alban 
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Mae rhestr lawn o ffynonellau ar gael yn yr Adroddiad Chwarterol ar dudalen we Dirnad Economi Cymru. 
Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol wedi cynghori ar gynhyrchiad yr inffograffig ond dydynt ddim yn gyfrifol 

am y syniadau, yr ystadegau a gyflwynwyd, nac am ddilysu’r cynnwys. 
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Buddsoddiadau 

£64m
buddsoddiant

£80m
o’r sector breifat

+£7m +£16m

Ffigyrau 2017 wedi cymharu â 2016.  
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