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Y strwythur busnes gorau posibl
Nid oes strwythur busnes gorau posibl ar gyfer
economi ac mae heterogenedd yn nodwedd
bwysig ac iach o economi ranbarthol.

Nodweddion a deinameg cwmnïau
Mae nodweddion cwmnïau o wahanol feintiau o
fewn economi yn bwysig, yn yr un modd â deinameg
symudiadau o fewn a rhwng dosbarthiadau maint, a
dechreuad ac allanfeydd cwmnïau newydd.

Dosbarthiad maint
Mae twf busnes, a’r ffactorau sy’n effeithio ar dwf, yn
gysylltiedig â dosbarthiad maint cwmnïau o fewn economi.

Diffiniadau
Mae’r llinellau sy’n gwahaniaethu rhwng cwmnïau
micro, bach, canolig a mawr yn destun llawer o ddadlau.

Pwysigrwydd cwmnïau canolig
eu maint
Mae cwmnïau canolig eu maint yn rhan
bwysig o’r economi ranbarthol gyfoes.

Cymhariaeth â DU / rhanbarthau eraill
O ran cyfran cwmnïau maint canolig o ran cyfrif busnes,
cyflogaeth ac allbwn, mae Cymru’n perfformio’n
gymharol dda o’i chymharu â’r DU gyfan.

Cymhariaeth ryngwladol – cwmnïau
Mae’r DU yn llusgo’i chymheiriaid mewn sawl gwlad
yn yr UE o ran cyfran cwmnïau maint canolig mewn
cyfrif menter, cyflogaeth, a throsiant.

Cymhariaeth ryngwladol –
cryfder economïau
Mae gwledydd sydd â mwy o gwmnïau o faint canolig
yn economïau cymharol gryfach a gwannach, ac felly’n
darparu ychydig o ganllaw i’r dosbarthiad maint cwmni
gorau posibl yng nghyd-destun yr UE.

Nodweddion
Mae cwmnïau canolig yn llawer mwy tebygol o gael eu
nodweddu gan gynhyrchiant uwch na’u cymheiriaid
bach neu ficro-gwmnïau ledled y DU ac yng Nghymru.

Amrywiadau cynhyrchiant
Er bod cynhyrchiant yn amrywio yn ôl dosbarth maint
cyflogaeth, mae amrywiad hefyd yn yr un diwydiant
o fewn yr un dosbarth maint.

Twf
Mae’r twf yn nifer a chyfran y cwmnïau ar draws y bandiau
canolig eu maint yng Nghymru wedi bod yn gymharol
wan o’i gymharu â thwf mewn dosbarthiadau maint eraill.

Ffactorau sy’n dylanwadu
ar esblygiad busnes
Mae esboniadau ar gyfraddau isel o esblygiad busnes yn
ymwneud â chymysgedd cymhleth o ffactorau, sy’n fewnol
ac yn allanol i bob cwmni a diwydiant.

Goblygiadau polisi
Yn economi gyfoes Cymru, mae’n bwysig
bod ymyriadau yn annog twf ac arloesedd
cynhyrchiant waeth beth yw maint y cwmni.
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