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Cyflwyniad
Mae’r pum mlynedd ddiwethaf wedi gweld cynnwrf gwleidyddol ac economaidd sylweddol o fewn tirwedd
Cymru yn diweddu yn un o’r heriau mwyaf arwyddocaol mewn cenedlaethau i berchnogion busnes dan
rith y pandemig Covid-19.
Serch hynny, trwy gydol y cyfnod hwn o newid, un peth cyson fu’r rôl hanfodol a chwaraewyd gan
fusnesau llai Cymru wrth gefnogi cymunedau lleol, creu cyfoeth a chyflogaeth, gyrru arloesedd a helpu
Cymru i addasu ac ymateb i’r heriau hyn.
Mae Etholiadau Senedd Cymru 2021 yn dod ar adeg dyngedfennol i economi Cymru. Nid yn unig y bydd
pobl Cymru yn ethol Senedd cyntaf Cymru, dan set newydd o bwerau deddfwriaethol a chyllidol, ond
byddant hefyd yn helpu i benderfynu natur adferiad economaidd Cymru o’r her honno a osodwyd gan
Covid-19.
Yn y 12 mis diwethaf, mae FSB Cymru wedi ymgymryd â lefel ddigynsail o ymgysylltu â miloedd o
berchnogion busnesau llai ar draws y wlad i ganfod y blaenoriaethau a’r cyfleoedd i’n Llywodraeth a’n
Senedd nesaf. Mae hyn wedi cynnwys amrywiaeth o ddigwyddiadau trwy gydol y flwyddyn, ymchwil
thematig ac arolwg ‘cyflwr y wlad’ eang o 500 o berchnogion busnes i gael syniad o’r hyn sydd o bwys i
fusnesau Cymru. Mae’r holl weithgaredd yma’n cynrychioli’r ymgynghori mwyaf eang i’r FSB ers datganoli
ac ymgysylltu sydd wedi rhoi busnesau wrth galon go iawn y drafodaeth.
Y tu ôl i’r cynigion a amlinellir yn y maniffesto hwn mae uchelgais i dyfu a datblygu Cymru
entrepreneuraidd, i ddiogelu ac atgyfnerthu ein cymunedau, i ychwanegu gwerth at genhadaeth fyd-eang
datgarboneiddio ac i helpu i hysbysu a datblygu brand i Gymru sy’n rhyngwladol uchelgeisiol a hawdd
i’w adnabod. Un o’r prif gynigion yw llunio Bil Datblygu Economaidd – y cyntaf yn hanes Cymru – a fyddai
wrth wraidd llawer o’r cyfleoedd i drawsnewid ein heconomi.
Mae hon yn agenda sy’n herio pawb i ymgysylltu ac yn agenda sy’n cydnabod, pa un ai’n wneuthurwr
penderfyniadau gwleidyddol ynteu’n berchennog busnes, mai Ein Busnes yw Cymru.
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Wrth galon ein cynigion mae Bil Datblygu Economaidd newydd i Gymru. Ers sefydlu datganoli yn 1999
a phwerau deddfu llawn yn 2011, ’does yr un Llywodraeth yng Nghymru wedi ymgymryd â deddfwriaeth
wedi’i hanelu’n benodol i fynd i’r afael ag economi Cymru. Gyda’r sefydliadau democrataidd yng Nghymru
wedi hen ymsefydlu erbyn hyn, rydym yn meddwl mai ’nawr yw’r amser iawn i ymgymryd â deddfwriaeth
o’r fath. Fel y cyfryw, rydym yn cynnig Bil Datblygu Economaidd i Gymru, a fyddai wrth wraidd y mesurau
a’r bensaernïaeth i helpu i ddatblygu llawer o’r syniadau sydd wedi’u cynnwys yn y maniffesto hwn.
Gall bil o’r fath ddarparu sail hirdymor eglur ar gyfer datblygu economaidd yng Nghymru. Gall sicrhau
fod i’n gwasanaethau cyngor a chymorth busnes hirhoedledd a sefydlogrwydd a’u bod yn gallu ymateb
wrth gefnogi busnesau pan gyfyd argyfyngau megis fel y digwyddodd trwy Covid-19. Gall wneud
gwarcheidwaeth ddiogel ein heconomi yn realiti cyfreithiol.
Byddem yn disgwyl i’r bil gael ei gyflwyno yn gynnar yn oes Senedd nesaf Cymru ac iddo osod y sylfeini
sefydliadol ar gyfer ein hadferiad a’n ffyniant economaidd yn y dyfodol.
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Mae’n hymchwil ar ddyfodol trefi Cymru wedi dangos bod tair tuedd fyd-eang yn gyrru newid, sef: y
cynnydd mewn technoleg ddigidol a siopa ar-lein, proffil demograffig sy’n newid gyda threfi’n mynd yn
hŷn a dinasoedd yn mynd yn iau, a symudiad yn y polisïau economaidd tuag at ddinasoedd ac oddi wrth
drefi.
I fynd i’r afael â’r materion hyn, credwn y dylai Llywodraeth nesaf Cymru fabwysiadu’r polisïau canlynol:
Cyflwyno Cronfa Dyfodol Trefi Cymru
Mae trefi Cymru’n wynebu dyfodol ansicr wrth i ddinasoedd gipio’r amlygrwydd polisi, tra bod mwy o
fasnach yn symud ar-lein ac wrth i’w preswylwyr fynd yn hŷn. I siapio’u dyfodol, mae ar drefi Cymru angen
cymorth i greu ymateb o’r gwaelod i fyny. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gefnogi hyn trwy gyllido Cronfa
Dyfodol Trefi Cymru a fyddai’n helpu pob tref yng Nghymru i greu strategaeth ar gyfer ei dyfodol.
Darparu cymorth i gwmnïau sy’n dymuno symud at fwy o Weithio o Bell yn yr hirdymor
Yn ystod Covid-19, mae cwmnïau yng Nghymru wedi dangos bod ganddynt y gallu i addasu, ac mae’n
bwysig caniatáu iddynt yr hyblygrwydd ynglŷn â sut i fanteisio ar ffyrdd newydd o weithio a gwneud i
weithio ystwyth weithio iddynt hwy yn yr hirdymor. Dylai cymorth busnes hwyluso unrhyw symudiadau
tuag at weithio o bell a gweithio ystwyth y mae cwmnïau BBaCh yn penderfynu mynd ar eu trywydd,
gyda ffocws ar ddarparu hyfforddiant ar reoli’n effeithiol dan gweithio o bell, ar hyrwyddo’r ddealltwriaeth
o ddiogelwch iechyd a lles patrymau gweithio o bell, a hyrwyddo dealltwriaeth o’r anghenion
seiberddiogelwch a seilwaith digidol.
Sefydlu Tasglu ar gyfer Economïau Gwledig
economaidd. Ni ddylai bod wedi’ch lleoli mewn ardal wledig fod yn rhwystr i gychwyn busnes neu’n ffrwyn
ar dwf, ac ni ddylai olygu ychwaith eich bod yn gorfod gadael ardal wledig i redeg busnes llwyddiannus.
Mae economïau gwledig yn wynebu bygythiad triphlyg. Mae’u sylfaen amaethyddol yn cael ei bygwth
gan ganlyniad Brexit ansicr. Wrth i olygon polisi cyhoeddus symud tuag at ddinas- ranbarthau, mae
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gwledigrwydd yn parhau’n her ar sawl lefel. Mae twristiaeth wedi dioddef ‘blwyddyn goll’ o ganlyniad
i’r pandemig coronafeirws. Mae hi’n bryd dod â thasglu ar gyfer Cymru wledig at ei gilydd i ymchwilio
i’r materion hyn a darparu set gadarn o bolisïau, gan gyfuno cyfleoedd gweithio o bell ac adfywio trefi
rhanbarthol.
Cyflymu cynllunio trwy adolygu Deddf Cynllunio (Cymru) 2015
Mae’r system gynllunio’n bwysig wrth gyflawni cydbwysedd rhwng datblygu ac anghenion cymunedau
lleol. Serch hynny, fel proses mae’n derbyn llawer rhy ychydig o adnoddau, mae’n araf ac yn methu delio
â buddiannau datblygwyr llai. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru adolygu’r ddeddfwriaeth cynllunio yng
Nghymru gyda’r bwriad o greu system sy’n gymesur ac yn ymateb i anghenion datblygwyr BBaCh. Dylai’r
adolygiad anelu at gyflymu ceisiadau a lleihau costau diangen i ddatblygwyr BBaCh yng Nghymru.
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Mae 265,000 BBaCh Cymru’n chwarae rhan fawr yn y farchnad lafur, gan gyflogi bron 738,000 o bobl neu
ddwy ran o dair o weithlu’r sector preifat yn fras. Mae’r penderfyniadau a wna BBaChau yn dyngedfennol
felly i natur cynhyrchiant, cyflogaeth a sgiliau i economi Cymru yn ei chyfanrwydd. Mae’n hymchwil wedi
dangos bod y mwyafrif o BBaChau yn talu mwy na’r Cyflog Byw Gwirioneddol i’w staff ac yn eu cyflogi ar
gontractau amser llawn. Serch hynny, mae BBaChau yn ei chael hi’n anodd yn aml dod o hyd i staff gyda’r
lefelau sgiliau iawn, a bod y broses recriwtio yn ei chyfanrwydd yn her.
I fynd i’r afael â’r materion hyn credwn y dylai Llywodraeth nesaf Cymru fabwysiadu’r polisïau canlynol:
Ailosod y sgwrs ar flaenoriaethau sgiliau ar gyfer comisiwn addysg ôl-orfodol newydd
Mae FSB Cymru wedi croesawu’n gynnes y syniad o gomisiwn statudol i helpu i gydgysylltu a darparu
addysg ôl-orfodol yng Nghymru. Serch hynny, mae’r sgwrs hyd yma wedi bod a wnelo llawer gormod
â’r gwahanol fathau o ddarparwyr a heb fod a wnelo digon ag amcanion economaidd a chymdeithasol
Comisiwn. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ailosod y sgwrs hon, gan ddechrau’n hytrach ag ymgynghoriad
ynglŷn â ble dylai blaenoriaethau sgiliau fod, yn cynnwys darparwyr y sector cyhoeddus a phreifat, cyn
dod â deddfwriaeth yn ei blaen sy’n canolbwyntio ar eu darparu.
Cyflwyno cymhelliant i BBaChau ymgymryd â Phrentisiaethau
Mae llawer o gwmnïau’n ei chael hi’n anodd ailgydbwyso’u cyllid yng ngoleuni’r argyfwng llif arian a
achswyd gan Covid-19. O ganlyniad, mae bwriadau recriwtio’n debygol o gael eu gwanhau am beth
amser. Os ydym i ailgodi’n gryfach, mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru fynd i’r afael â’r pryderon
hyn trwy gyflwyno llwybrau trwodd i alwedigaethau medrus a darparu cymhellion clir i BBaChau gyflogi
prentisiaid newydd. Gan ddysgu oddi wrth gynlluniau blaenorol megis Twf Swyddi Cymru a’r Rhaglen
Recriwtiaid Ifanc, dylai cynllun o’r fath ganolbwyntio ar helpu gyda’r broses recriwtio a chwrdd â’r risg
ariannol o gyflogi prentisiaid ychwanegol. Dros yr hirdymor, gallai cynllun parhaol gael ei ddatblygu sy’n
adlewyrchu’r strategaeth datblygu economaidd ehangach yng Nghymru, er enghraifft trwy gefnogi sgiliau
mewn meysydd twf megis datgarboneiddio.
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Gwneud cysylltiadau busnes gwell gydag ysgolion yn uchelgais cenedlaethol
Bydd meithrin cysylltiadau gwell a mwy cynhyrchiol rhwng busnesau ac ysgolion yn helpu’r naill a’r llall i
ffynnu. Gwyddom o’n hymchwil fod llai o fusnesau wedi bod a wnelo â helpu ysgolion gyda gweithgaredd
allgyrsiol, profiad gwaith neu weithgaredd yn gysylltiedig â chyflogaeth yn y blynyddoedd diwethaf. Er
bod y sefyllfa wedi gwella ers yr ysgrifennwyd ein hymchwil cychwynnol, nid oes digon yn cael ei wneud i
greu perthynas gadarnhaol a chenedlaethol-gyson rhwng pobl ifanc a byd gwaith. Rydym yn meddwl bod
angen tyrbochwythu’r cysylltiadau hyn trwy hwyluso mwy o ryngweithio rhwng ysgolion a’u BBaChau lleol,
gan ei wneud yn uchelgais cenedlaethol.
Creu pecyn swyddi BBaCh
Mae Llywodraethau’r DU a Chymru ill dwy wedi dangos dychymyg wrth ddarparu ymatebion effeithiol a
phrydlon i effaith y pandemig Covid-19 ar BBaChau ac yn arbennig ar gyflogaeth. Gyda heriau ar ddod,
dylai Llywodraeth Cymru edrych ar ba fesurau oedd yn effeithiol a pha ymyriadau y gellir eu defnyddio a’u
targedu ar wahanol lefelau i ysgogi twf a diogelu a chreu swyddi newydd. Gallai hyn fod ar ffurf cynllun
ProAct a ReAct newydd neu gymhorthdal cyflog uniongyrchol i sectorau economaidd allweddol.
Cychwyn ymgyrch dan arweiniad busnesau i ddarparu Gwaith Teg
Bu’r agenda gwaith teg yn elfen graidd o drafodaethau ar economi Cymru dros y pum mlynedd flaenorol
trwy’r Comisiwn Gwaith Teg. Mae’r drafodaeth hon wedi’i hadlewyrchu yng ngwledydd eraill y DU. Tra bod
hyn wedi bod i’w groesawu, nid oes digon wedi’i wneud i ymgysylltu’n ymarferol â chwmnïau bach ar y
mater ar eu telerau eu hunain a’u helpu i ddeall sut y gallant dyfu eu busnesau yr un pryd â mynd i’r afael
â materion a wnelo â gwaith teg. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru roi busnesau wrth galon y drafodaeth
hon ac ymgymryd ag ymgyrch i’w helpu i wella natur y gwaith tra eu bod yn fusnesau llwyddiannus.
Datblygu Cynllun Gweithredu i Gymru ar gyfer Entrepreneuriaeth Gynhwysol
Wrth inni geisio adeiladu ar y system cymorth busnes a rhoi hwb i dirwedd entrepreneuraidd Cymru, mae
taer angen mynd i’r afael â’r heriau a wynebir gan unigolion megis y rheini gydag anableddau, sy’n aml yn
cael eu hunain yn bell oddi wrth y sgyrsiau hyn a’u cyfleoedd. Gwyddom nad yw gwasanaethau cymorth
busnes yn ogystal â’n rhwydweithiau yn gwneud digon yn rhy aml i gefnogi pob unigolyn yng Nghymru i
gyflawni eu potensial. Gan weithio gyda’r gymuned fusnes ac amrywiaeth o bartneriaid eraill, ac adeiladu
ar y gwaith a wnaed dros y blynyddoedd diwethaf i yrru lefelau entrepreneuriaeth merched yng Nghymru i
fyny, dylai Llywodraeth nesaf Cymru glustnodi’r rhwystrau a wynebir gan grwpiau eraill a datblygu Cynllun
Gweithredu gwirioneddol gynhwysol ar gyfer Entrepreneuriaeth Gynhwysol i ddileu’r rhwystrau hynny.
Cefnogi iechyd meddwl a lles entrepreneuriaid
Mae Covid-19 wedi amlygu’r pwysau ar gyflogwyr sy’n rhedeg eu busnes bach eu hunain – ac y mae’u
bywoliaeth hwy’u hunain a’u teuluoedd yn ddibynnol arno. Mae cyflogwyr ag angen cefnogaeth o ran
hunanofal, yn ogystal ag wrth reoli’u risgiau eu hunain o ran (er enghraifft) oriau gwaith, amser o flaen
sgrîn, ac felly ymlaen. Rhaid i’r ailsetio cyfredol i ailsgilio, iechyd a diogelwch a diogelwch y gweithle,
edrych hefyd ar yr wybodaeth a’r hyfforddiant sydd ar gyflogwyr eu hangen i ofalu am eu hunain.
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Ar ôl yr argyfwng Covid-19, a gydag amgylchedd rhyngwladol sy’n newid ar ôl Brexit, bydd ar gwmnïau
Cymru angen cefnogaeth Llywodraeth Cymru gyda gweledigaeth glir o sut i groesi tir newydd ar fasnach
Ryngwladol, allforio a buddsoddi, gweithio mewn partneriaeth ag arbenigedd adnoddau a phensaernïaeth
sylweddol Llywodraeth y DU a thynnu arno.
Mae hi’n fwy pwysig yn awr nag erioed i adeiladu busnesau Cymru o’r gwaelod i fyny, gyda’r nod o’u
gwneud yn gystadleuol yn y farchnad fyd-eang. Mae strategaeth ryngwladol sy’n canolbwyntio ar
BBaChau ar gyfer masnach ryngwladol, allforio a buddsoddi yn rhan allweddol o’r nod hwnnw.
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddarparu’r canlynol:
Creu Asiantaeth Datblygu Economaidd hyd braich newydd
Dylai corff masnach a buddsoddi hyd braich Cymru Ryngwladol gael ei greu, ac iddo’r gorchwyl o
gyflenwi brand rhyngwladol cryf i Gymru, ac o adeiladu ar ryngwladoli BBaChau Cymru, gan ddarparu
rhwydweithiau masnach rhyngwladol, cyfleoedd allforio a buddsoddi o fewn pa rai y gall BBaChau Cymru
ffynnu. Dylai ganolbwyntio ar bleidio achos brandiau busnesau bach mewn sectorau a diwydiannau
ble mae gan Gymru/neu’r DU fantais gystadleuol i dargedu marchnadoedd dramor. Dylai Bil Datblygu
Economaidd i Gymru fod wrth wraidd asiantaeth o’r fath.
Datblygu Brand Cymru i gyd-fynd â strategaeth ryngwladol newydd
Dylai brand Cymru gael ei ddatblygu gyda’r agweddau masnach, allforio a buddsoddi ar gyfer BBaChau
fel swyddogaeth graidd wrth werthu Cymru dramor. Dylai hyn gael ei wneud ar y cyd â’r asiantaeth
newydd, gan gyfannu brandio Croeso Cymru a dylai ffitio anghenion BBaChau yng Nghymru. Mae
ymgysylltu â BBaChau yn allweddol i sicrhau ymrwymiad a chyfranogiad gan fusnesau llai Cymru ym
mrand Cymru, ac yn broses a all hefyd ddarlledu’r gefnogaeth a’r cyfleoedd i allforio i’r busnesau hynny.
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Darparu cymorth hirdymor i dwristiaeth fel sector economaidd strategol bwysig
Mae twristiaeth wedi’i tharo’n arbennig gan Covid-19. Mewn diwydiant tymhorol, mae’r sector yn nodi bod
2020-21 yn debygol o fod yn gyfwerth â 3 gaeaf. Bydd effeithiau hyn ar yr hyn sy’n ddiwydiant allweddol
i economi Cymru, ar waith, ac ar y brand Cymru ehangach, yn parhau yn yr hirdymor. Dylai Llywodraeth
nesaf Cymru geisio datblygu a chefnogi twristiaeth fel sector strategol bwysig i economi Cymru a gwthio
mesurau ymlaen i roi’r sector ar sail fwy sefydlog, sy’n ychwanegu gwerth. Mae hyn yn arbennig o bwysig
o ystyried y cysylltiadau rhwng twristiaeth a lletygarwch a sectorau eraill sy’n hanfodol bwysig i Gymru
megis cynhyrchu bwyd a ffermio.
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Fel y mae’n hymchwil wedi dangos, mae gan Gymru “ganol coll”. O ran cyflogaeth, mae’n wlad a
ddominyddir gan ficrofusnesau a busnesau rhyngwladol (gweler graff un). Ar y naill law mae gan Gymru
ficrofusnesau ffyniannus ac entrepreneuraidd gyda chwmnïau’n cyflogi llai na 10 o bobl yn ffurfio tua 35 y
cant o gyflogaeth y sector preifat. Ym mhen arall y raddfa cwmnïau mawr gyda’u pencadlys yn rhywle arall
yn y byd sydd i gyfrif am 38 y cant o gyflogaeth y sector preifat. Yn y canol coll mae cwmnïau canolig eu
maint, y rheini sy’n cyflogi rhwng 50-250 o bobl, yn ffurfio 12 y cant main o gyflogaeth.
Am lawer o’n hanes diweddar, mae ein polisi datblygu economaidd wedi’i gerio tuag at ddod
â mewnfuddsoddiad mudol o dramor i mewn. Yn atodol i hyn fu gwthiad tuag at lefelau mwy o
‘entrepreneuriaeth’ ac mae hyn wedi cael rhywfaint o lwyddiant gyda niferoedd mawr o ficrogwmnïau’n
cael eu datblygu dros yr 20 mlynedd ddiwethaf.
Sut bynnag, mae angen i bolisi drawsnewid yn awr. Mae mewnfuddsoddiad wedi methu â thrawsnewid
economi Cymru dan ei wedd presennol ac mae gormod o’n cwmnïau bach yn ei chael hi’n anodd tyfu. Yn
lle hynny, mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru edrych ar sut ydym yn datblygu mintai gryfach o gwmnïau
sydd â pherchnogion o Gymru, trwy dyfu’n busnesau presennol ac angori ein cadwyni cyflenwi yng
Nghymru.
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru dyfu busnesau bach Cymru trwy:
Sefydlu rhaglen i ddatblygu cwmnïau ‘canolig’ eu maint yng Nghymru
Gan adeiladu ar yr hyn sydd wedi’i ddysgu oddi wrth raglenni blaenorol megis y Rhaglen Cyflymu
Twf, dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddechrau rhaglen o weithgaredd dan y brand Busnes Cymru yn
canolbwyntio ar gefnogi a datblygu mintai o gwmnïau canolig eu maint. Ni fyddai’n canolbwyntio ar
swyddi yn unig, ond hefyd ar faterion megis cynhyrchiant, helpu busnesau i ddatgarboneiddio a lleihau eu
heffaith amgylcheddol, mynediad at farchnadoedd, mynediad at gyllid a sgiliau.
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Rhoi Banc Datblygu Cymru ar sail statudol ar gyfer rhagolygon hirdymor
Ers ei sefydlu yn ystod tymor y Senedd flaenorol mae Banc Datblygu Cymru wedi cael effaith gadarnhaol
arwyddocaol, gan helpu i fynd i’r afael â bylchau mewn mynediad at gyllid a diogelu busnesau trwy’r
argyfwng Covid-19. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru roi’r Banc Datblygu ar sail statudol a rhoi iddo
orwelion amser hirdymor. Byddai hyn yn ei alluogi i ddod â ffynonellau cyfalaf eraill i mewn, yn sicrhau ei
annibyniaeth ar y llywodraeth, yn rhoi hyder i farchnadoedd a busnesau a chaniatáu iddo ymgymryd â
benthyciadau mwy tymor hir megis cyfalaf tymor estynedig, gan helpu i dyfu cwmnïau canolig eu maint.
Gwella system Cymru o reoliadau
Ers datganoli yn 1999, mae cwmpas cymhwysedd deddfwriaethol yng Nghymru wedi ehangu’n ddramatig.
Mae’r Senedd a Llywodraeth Cymru yn rheoli llawer agwedd ar yr amgylchedd busnes bellach. Er
gwaethaf hyn, ychydig sydd wedi’i wneud i feddwl am sut ydym yn mynd ati i weithredu rheoliadau. Yn yr
Alban, fe wnaeth y Ddeddf Diwygio Rheoleiddiol 2014 nodi dull o reoleiddio sydd wedi’i anelu at gefnogi
busnesau. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru adolygu rheoleiddio yng Nghymru gyda’r bwriad o gyflwyno
dull gweithredu sy’n gwella profiad busnesau wrth gydymffurfio â rheoleiddio.
Cynnal brand Busnes Cymru a datblygu’r gwasanaeth ymhellach
Yn dilyn nifer o wahanol iteriadau o gymorth busnes, mae gan Gymru bellach wasanaeth cyngor a
chymorth busnes sefydledig ac uchel ei barch, sef Busnes Cymru. Yn ein hymchwil Cefnogi Llwyddiant
fe wnaethom nodi cryfder cynyddol y brand Busnes Cymru a gwasanaeth sy’n darparu enillion da ar
fuddsoddiad i’r pwrs cyhoeddus. Mewn gwirionedd, ar gost o £3,000 y swydd mae’n rhoi gwell gwerth
na rhaglenni datblygu economaidd eraill. Er gwaethaf hyn, mae’i ddyfodol yn ansicr gydag amheuon
ynghylch dyfodol cyllido rhanbarthol. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ailddatgan ei hymrwymiad i Busnes
Cymru trwy’i wneud yn swyddogaeth statudol dan Fil Datblygu Economaidd. Dylai anelu hefyd at ei
ddatblygu ymhellach, gan ymorol am symud heibio i greu swyddi a chanolbwyntio mwy ar dwf busnes,
cynhyrchiant a datgarboneiddio.
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Fe wnaeth Deddfau Cymru 2014 a 2017 nodi pwerau trethu newydd i Lywodraeth Cymru i’w harfer yng
Nghymru ar dreth incwm, treth trafodiadau tir a threth dirlenwi. Rhoddodd y pŵer hefyd i sefydlu trethi
newydd mewn meysydd datganoledig. Mae hyn yn golygu y bydd yr etholiad Senedd hwn, am y tro
cyntaf, yn un ble bydd nid yn unig polisi gwariant ond polisi trethi o bwys allweddol.
Yn ein hadroddiad diweddar, mae FSB Cymru wedi nodi sut y gall Llywodraeth nesaf Cymru ddatblygu
Polisi Trethi Mentrus i Gymru. Byddai polisi o’r fath yn ceisio diogelu refeniw Trysorlys Cymru trwy helpu i
dyfu’r sylfaen drethu ac annog buddsoddiad gan fusnesau.
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru gyflwyno polisi trethi mentrus i Gymru drwy:
Ysgafnhau’r baich ardrethi trwy gyflwyno Rhewiad Ardrethi Busnes am oes y Senedd nesaf
Ardrethi busnes yw’r dreth unigol bwysicaf i fusnesau sy’n meddiannu eiddo mewn trefi. Os yw ardrethi’n
rhy uchel, bydd busnesau’n osgoi cymryd eiddo yng nghanol trefi a bydd cyfraddau lleoedd gwag yn
cynyddu. Yr un modd, ’dyw ardrethi ddim yn berthnasol i fasnach ar-lein, gan roi llawer o fusnesau dan
anfantais yn y fan a’r lle o gymharu â chystadleuwyr ar-lein. Gall Llywodraeth nesaf Cymru ysgafnu’r baich
yma ac ailgyfartalu’r fantol rhwng masnach stryd fawr a masnach ar-lein trwy rewi ardrethi am oes Senedd
nesaf Cymru.
Ymrwymo i beidio codi treth incwm yn fwy na Lloegr yn ystod y Senedd nesaf
Am y rheswm hwn, mae FSB Cymru’n credu y dylai Llywodraeth nesaf Cymru wneud ymrwymiad i o leiaf
un gynnal yr un cyfraddau treth ag sy’n bodoli yn Lloegr ar hyn o bryd. Trwy wneud hyn, byddir yn cynnal
refeniw y gellir ei ddefnyddio i ariannu gwasanaethau cyhoeddus ac i fuddsoddi mewn seilwaith tra na
fydd busnesau dan anfantais gystadleuol i’w cymheiriaid yn Lloegr wrth recriwtio’u gweithlu. Yn lle hynny,
ein barn ni yw y dylai Llywodraeth Cymru ganolbwyntio ar dyfu economi Cymru a thyfu sylfaen drethu
Cymru fel canlyniad.
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Cynyddu buddsoddiad trwy Gymorth Buddsoddi Ardrethi Busnes newydd
Un o’r problemau mwyaf ynglŷn ag Ardrethi Annomestig yw eu diffyg cymhelliad i fuddsoddi. Mae
Llywodraeth yr Alban wedi cyflwyno Cymorth Cyflymu Twf Busnes i ddelio â’r problemau hyn, gan roi i
adeiladu newydd a gwelliannau gyfnod o 12 mis cyn bod atebolrwydd i dalu ardrethi yn berthnasol. Rydym
yn meddwl y gallai Llywodraeth nesaf Cymru wneud yr un peth â hyn a mynd ymhellach trwy ddileu rhai
mathau o fuddsoddiadau newydd o’r broses ardrethu yn llwyr trwy gyflwyno Cymorth Buddsoddi ar gyfer
gwelliannau sy’n cyd-fynd ag uchelgeisiau’r llywodraeth ar gynhyrchiant a datgarboneiddio - er enghraifft
offer a pheiriannau newydd a buddsoddiadau effeithlonrwydd ynni newydd.
Ymchwilio i’r potensial am ostyngiadau treth gorfforaeth a dargedir
Fe wnaeth Comisiwn Holtham, a ymgymerodd â’i waith rhwng 2008 a 2010, argymell y dylai Llywodraeth
Cymru ar y pryd ymchwilio i ymarferoldeb datganoli treth gorfforaeth. Serch hynny, nid oedd yn ffafrio
datganoli hollgynhwysfawr; yn hytrach roedd yn galw am y gallu i amrywio treth gorfforaeth yng Nghymru
yn unol â pherfformiad gwerth ychwanegol gros cymharol Cymru. Er nad yw’r argymhelliad hwn ddim wedi
digwydd, credwn ei fod yn cyfiawnhau mwy o ystyriaeth.
Annog prawf BBaCh ar gyfer unrhyw drethi newydd sy’n benodol i Gymru
Mae gan Senedd Cymru y gallu bellach i gyflwyno trethi newydd sy’n benodol i Gymru yng Nghymru trwy
broses gydsynio trwy Senedd y DU. Nid yw FSB Cymru yn argyhoeddedig ar hyn o bryd o’r angen am
drethi newydd ar y funud, ond petai Llywodraeth Cymru yn y dyfodol yn penderfynu dilyn y llwybr hwn yna
dylid cyflwyno prawf BBaCh er mwyn sicrhau nad yw’n effeithio’n anghymesur ar BBaChau. Byddai prawf
o’r fath yn cynnwys sicrhau nad yw trethi newydd yn codi rhwystrau i entrepreneuriaeth, arloesedd a thwf
busnes, nad yw’n afresymol o gosbol i rai mathau o fusnesau ac nad yw ddim ond wedi’i anelu at godi
refeniw heb gyfiawnhad rhesymol dros wneud hynny.
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Mae Covid-19 wedi cyflymu’r drafodaeth ar ‘ailgodi’n gryfach’ gydag awgrymiadau ar gyfer rhaglen o
adeiladu seilwaith gwyrdd. Mae hi’n bwysig fod gan Gymru’r offer i sicrhau bod adeiladu seilwaith yn
llwyddo ble mae wedi methu yn y gorffennol, a bod ganddi’r sefydliadau a’r modelau ariannol yn eu
lle i ddarparu consensws ar gyfer strategaeth hirdymor, a’r modd i lwyddo o ran ei chyflawni. Mae hyn
yn hanfodol bwysig i ddatblygiad economaidd Cymru, wrth feithrin ein sylfaen sgiliau a chyfleoedd
cyflogaeth, ac wrth addasu i anghenion y dyfodol, yn cynnwys ein dyletswydd i gyflawni’n targedau lleihau
carbon.
Datblygu strategaeth Seilwaith hirdymor 30 mlynedd
Mae ar Gymru angen strategaeth seilwaith hirdymor sefydlog gyda chefnogaeth sefydliadol i lunio
strategaeth 30 mlynedd awdurdodol a arweinir gan dystiolaeth, a’r modd sefydliadol a’r offer o ran cyllid
i’w chyflawni.
Rhoi Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ar sail statudol
Barn FSB Cymru yw bod angen gwneud cylch gwaith Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru gryn dipyn
yn gliriach, y dylai fod yn fwy ar gyfer y cyhoedd ac yn ymgysylltu’n fwy gweithredol â rhanddeiliaid. Dylai
Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru gael ei roi ar sail statudol, a dylid ei alluogi â’r annibyniaeth, y
gallu cyllidebol a’r offer i wneud y gwaith yn iawn. Byddai’r sicrwydd statudol hwn yn helpu hefyd i feithrin
hyder i fuddsoddi mewn seilwaith yng Nghymru.
Creu Cronfa Seilwaith Leol o £100m o leiaf
Dylai seilwaith ganolbwyntio cymaint ar brosiectau lleol ag ar brosiectau ‘clec fawr’ i hyrwyddo twf
cynaliadwy ehangach. Fel rhan o’i strategaeth seilwaith, dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu Cronfa
Seilwaith Leol o £100miliwn o leiaf. Dylai Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol Cymru ymorol am sicrhau bod
pob rhanbarth o Gymru’n derbyn digon o gyllid i ddatblygu ei seilwaith.
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Rhoi busnesau llai Cymru yn rheng flaen y dyfodol digidol
Mae’r argyfwng Covid-19 wedi sbarduno BBaChau Cymru i newid eu ffordd o weithio, gan fanteisio ar
systemau swyddfa newydd, o wasanaethau cwmwl i fodelau datganoledig o weithio i glicio a chasglu. Gall
hyn gael ei harneisio i sicrhau bod gennym sector medrus, a gweithlu sy’n barod ar gyfer heriau cwmnïau
Cymru yn y dyfodol. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru nodi rhaglen uchelgeisiol o ddefnydd digidol, gan
helpu cwmnïau i fabwysiadu’r technolegau gorau, a bod wedi’u hyfforddi’n ddigonol wrth fanteisio i’r
eithaf arnynt yn ddiogel ac yn saff.
Sicrhau mynediad o’r radd flaenaf at fand eang a chysylltedd ffonau symudol ar gyfer pob rhan o
Gymru
Mae 99% o BBaChau yn gweld band eang yn hollbwysig i’w busnesau. Mae’r argyfwng wedi dangos
ble mae bylchau yn narpariaeth band eang o safon, diogel, ar draws Cymru yn cael effaith ar y farchnad
i BBaChau, yn ogystal â gallu cwmnïau i ddarparu eu gwasanaethau. Mae angen inni barhau i sicrhau
darpariaeth band eang yn weithredol ble mae’n bosibl, a chael Cymru’n wlad sy’n barod ar gyfer 5G
sy’n gallu manteisio ar arloesi yn y dyfodol o ffermio clyfar a systemau bwyd newydd, i drafnidiaeth a
masnachu ehangach ar-lein.
Nodi map trywydd ar gyfer ein trawsnewid tuag at gerbydau trydan
Bydd y DU yn gwahardd gwerthu cerbydau petrol a diesel newydd yn 2030. Gyda’n hymchwil yn dangos
bod cwmnïau bach eisoes yn edrych ar 5-10 mlynedd fel amser realistig i symud i gerbydau trydan, mae
angen strategaeth i symud i foddau o’r fath i fusnesau o fewn y llinell amser yma. Dylai Llywodraethau’r
DU a Chymru ymorol am roi anogaeth i’r symud hwn trwy gyflwyno cymhellion treth neu gynlluniau
sgrapio. Ar hyn o bryd, mae cost cerbydau trydan a’r diffyg seilwaith gwefru yn rhwystrau allweddol i
fusnesau Cymru. Mae hyn yn arbennig o bwysig gan fod gan y DU uchelgais i raddol gael gwared â
gwerthiannau cerbydau petrol a diesel erbyn 2030.
Cyflwyno llinell gyngor i BBaChau ar faterion amgylcheddol trwy Busnes Cymru
Mae gan gwmnïau bach Cymru ran allweddol i’w chwarae yn ein trawsnewidiad amgylcheddol fel gwlad,
yn arbennig wrth inni geisio cyflawni targedau datgarboneiddio uchelgeisiol. Fel mae’n hymchwil wedi’i
ganfod, mae angen i Lywodraeth nesaf Cymru helpu dull amgylchedd o weithredu i ddod yn ‘Normal
Newydd’. Dylai hyn ddechrau trwy gyflwyno llinell gyngor i BBaChau ar faterion amgylcheddol trwy Busnes
Cymru, gan weithio gyda BBaChau ar y fframwaith rheoleiddiol ar gyfer yr amgylchedd. Yn hanfodol, bydd
y gefnogaeth yma’n gweithredu fel y man galw cyntaf i gwmnïau sy’n delio â lleihau eu hôl troed carbon
ac yn gweithredu o fewn yr economi gylchol.

16

Mae Cymru’n wlad o drefi gydag ychydig iawn o ganolfannau trefol mawr. Er mwyn adlewyrchu hyn, mae
angen i’n polisïau economaidd fod â’r gallu i gefnogi busnesau i ddatblygu ym mhob rhan o Gymru. Bydd
hyn yn dibynnu ar fod pob ardal, yn wledig neu drefol, yn gallu cyflawni ei photensial. Er mwyn cyflawni
hyn, mae arnom angen polisïau sydd wedi’u cymhwyso i gefnogi creu a chadw cyfoeth yn lleol.
Gall Llywodraeth nesaf Cymru gefnogi a datblygu economïau lleol trwy:
Gwneud caffael sy’n gyfeillgar i BBaChau yn ddyletswydd gyfreithiol
Dylai Llywodraeth nesaf Cymru ddechrau gyda chychwyniad newydd i gaffael yng Nghymru. Er bod
llawer wedi’i wneud yn y maes hwn, bu’r cynnydd yn dameidiog ac araf. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru
ddeddfwriaethu o gwmpas arferion caffael er mwyn gyrru arferion gorau a gosod caffael cyfeillgar i
BBaChau fel dyletswydd gyfreithiol ar brynwyr y sector cyhoeddus. Ar ben hynny, dylai Llywodraeth nesaf
Cymru fod yn ‘wneuthurwr marchnadoedd’ yn ymorol am lenwi bylchau yng nghadwyni cyflenwi Cymru
gyda darparwyr BBCh ble bynnag y mae’n bosibl.
Datblygu’r Economi Sylfaenol 2.0: Heriau Economi Tair Sylfaen
Mae’r economi sylfaenol yn ffurfio rhannau o’r economi sy’n ymwneud â bywyd bob dydd megis gofal
cymdeithasol, cyfleustodau a thai. Dros y blynyddoedd diwethaf mae’r maes polisi wedi datblygu gyda
thyfu busnesau llai wrth galon yr agenda. Dylai Llywodraeth nesaf Cymru fynd â hyn ymhellach trwy
fabwysiadu tair o Heriau’r Economi Sylfaenol; mewn gofal cymdeithasol, datgarboneiddio tai a chynhyrchu
bwyd. Y nod fyddai datrys yr heriau polisi cyhoeddus yn y meysydd hynny mewn ffordd sy’n dod â
BBaChau i mewn i’r ateb, gan eu helpu i dyfu a ffynnu yn y cyfamser.
Gwerthfawrogi hunangyflogaeth o fewn strategaeth economaidd Cymru
Ar adeg pan fo’r economi a busnes yng Nghymru yn destun newid a chynnwrf, mae sector yr
hunangyflogedig yn dal i ddarparu swyddi a buddsoddiad mewn economïau lleol i fyny ac i lawr Cymru.
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Serch hynny, mae’n sector nas deëllir fawr ddim amdano ac a anwybyddir yn aml. Dylai Llywodraeth nesaf
Cymru werthfawrogi hunangyflogaeth yng Nghymru trwy gychwyn adolygiad o’r sector a’i roi ar sail gref o
fewn ei strategaeth datblygu economaidd. Fel y mae’n hymchwil wedi’i amlygu, dylid cefnogi unigolion i
fentro ar eu pen eu hunain.
Gwneud cynllunio ar gyfer siociau economaidd yn y dyfodol yn swyddogaeth i Gomisiynydd
Cenedlaethau’r Dyfodol
Mae’r argyfyngau a achoswyd gan Covid-19 wedi amlygu pa mor fregus yw ein hamgylchedd economaidd
a sut y mae siociau sy’n cychwyn ym maes iechyd y cyhoedd yn gallu effeithio’n gyflym ar fywoliaeth
unigolion a busnesau ar draws Cymru. Mae gan Gomisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol rôl amlwg wrth
ystyried llesiant Cymru yn y dyfodol. Byddai ein Bil datblygu economaidd arfaethedig yn mynd â hyn
ymhellach trwy roi iddo swyddogaeth statudol i ystyried ac adolygu bygythiadau argyfyngau yn y dyfodol i
economi a chymdeithas Cymru a sicrhau bod cyrff cyhoeddus wedi paratoi’n ddigonol.
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