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Fe wnaeth niferoedd y busnesau bach yn cael 
gafael ar gyllid godi ar ôl Mawrth 2020 o 

 12%         78%

Y rheswm mwyaf cyffredin i fusnesau bach 
gael gafael ar gymorth  

gan Busnes Cymru oedd i  
ddod dros y pandemig 

(25%)

Mae niferoedd busnesau bach  
sy’n gwybod am  

Fanc Datblygu Cymru,  
ond nad ydynt yn defnyddio ei wasanaeth,  

wedi codi o 19% er 2018 

Dim ond  

10% 
o fusnesau bach yng Nghymru sydd 

wedi ceisio cymorth ariannol gan  
Fanc Datblygu Cymru 

Mae

o fusnesau bach  
yn gwybod am  

Fanc Datblygu Cymru  

65%   

£
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ACCESS TO FUNDING
We questioned our members on whether they had received public funding.

These figures are relatively disappointing, and lead one to query where Welsh Government tourism 
funding is being spent, and whether the funding is making its way to SMEs or being absorbed by 
larger firms. 

Once the funds are examined it becomes clear why there may be a lack of uptake amongst SMEs 
in Wales. As far as we are aware, there are five main pots of public support for tourism business in 
Wales, these are:

Has your business ever received 
Welsh Government funding?

NO

YES
Yes -

European
Funding

10%

Yes
15%

Yes - from
Business Wales

10%

Yes - from
Finance Wales

5%

Yes - from 
Banc (The 

Development
Bank for Wales)

0.00%
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Mae

o fusnesau bach yn gwybod 
am Busnes Cymru  

83%   

Mae gryn dipyn yn llai o ferched 

   (51%)  

yn gwybod am  
Fanc Datblygu Cymru  
o’i gymharu â dynion

  
   (70%) 
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LENGTH OF SEASON
In response to our survey of members, we have established the following patterns:

Of those that do state a “season”, the majority report a season that begins in March or April and 
ends in October or November. That is, the vast majority of their business occurs within a six month 
window during the summer. 

Interestingly, the proportion of respondents’ workforce employed seasonally is smaller than one 
might suppose from the seasonality of work.

Is your
work/business

seasonal?

NO
56%

YES
44%

Roughly what proportion of your employees
are seasonal workers? (Average)

28%
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O’r busnesau bach a ddefnyddiodd Banc Datblygu Cymru

Mae Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru  
ill dau yn adnabyddus ac at ei gilydd mae’r busnesau bach  

sy’n eu defnyddio â barn ffafriol amdanynt  

Dyfodol cymorth busnes

Dyfodol busnesau bach

Y prif reswm dros gael gafael ar gymorth oedd i ‘dyfu fy musnes’ 
    (32%)  

neu i ddod dros effaith Covid-19  
  

   (32%) 

Mae 

o fusnesau bach yn disgwyl                                                   
ceisio cymorth busnes y                                                                    

sector cyhoeddus                                                  
yn y ddwy flynedd nesaf 

40%   

Dywedodd
 

o fusnesau bach eu bod yn 
debygol o geisio cael gafael ar 
gyllid yn y ddwy flynedd nesaf, 
tra bu i 40% ddweud eu bod yn 

annhebygol o wneud hynny

33%   

Mae busnesau bach yn credu bod  
tri phrif faes cymorth busnes a fyddai’n fwyaf buddiol  

yn cynnwys mynediad at sgiliau: 
• mynediad at sgiliau
• dod dros Covid-19 

• help i dyfu

Mae perchnogion busnesau bach yn credu mai’r  
tri phrif faes y dylai FSB Cymru ymgyrchu drostynt 

am gymorth busnes yn cynnwys:
• i ddod yn fwy amgylcheddol gynaliadwy

• adfer wedi Covid-19
• tyfu busnesau bach 

Mae’r rhan fwyaf o  
fusnesau bach  

yn gobeithio tyfu’n gymedrol 

(hyd at 20%) 
y flwyddyn i oroesi 

Roedd busnesau bach yn                                          
Ne-Ddwyrain Cymru ychydig                                                      

bach yn fwy tebygol                     
o fod â dyheadau twf na                                            
Gogledd Cymru (52%),                                     

De-Ddwyrain Cymru (58%)                                  
a Chanolbarth Cymru (60%).                                                       

Mae awdurdodau lleol  
gwledig ychydig bach yn is  

o ran dyheadau twf 55%.  

Dim ond  

28%
o’r busnesau bach hynny 

yn y sectorau llety a 
gwasanaeth bwyd oedd â 

dyheadau twf, gyda  
28% yn gobeithio aros  
yr un maint, llawer is na 

sectorau eraill
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CYFLWYNIAD  

Mae’r pandemig Covid-19 wedi ein gorfodi i feddwl yn nhermau’r hyn ydym yn rhoi gwerth arno1 . 
Rydym i gyd wedi gorfod cwestiynu’r hyn ydym yn priodoli gwerth iddo, a’r hyn ydym yn ei 
gefnogi fel pethau o werth i’n cymunedau, i’n heconomi ac i ni’n hunain a’n teuluoedd. Mae wedi 
gorfodi cwestiynau ar sut ydym yn dod ag adnoddau ar draws cymdeithas orau i gael effaith ar 
yr heriau hyn ac annog atebion llawn dychymyg wrth inni adeiladu ein heconomi – a gallu ein 
dinasyddion a’n busnesau – i fanteisio ar gyfleoedd newydd ar y gorwel.

Yn economaidd, mae ysgytwadau enfawr yr ychydig flynyddoedd diwethaf yn galw am gymorth 
i fusnesau i lywio unrhyw adferiad, ar yr adeg ble mae’r system cymorth busnes a datblygiad 
economaidd rhanbarthol yn y pair wedi i’r DU ymadael â’r Undeb Ewropeaidd. Ar yr un pryd, 
mae agenda ‘Codi’r Gwastad’ ac ymyrryd mewn argyfwng yr ychydig flynyddoedd diwethaf 
wedi arwyddo ailymddangosiad y wladwriaeth fel cyfranogwr allweddol yn yr economi, er bod 
y graddau y bydd hyn yn parhau’n wir mewn ‘amserau arferol’ yn dal yn ansicr. Gyda gwariant y 
pen hanesyddol uwch na rhannau eraill o’r DU, gallai Cymru fod â llawer i’w golli yn nhermau’r 
symud oddi wrth gyllid yr UE ond mae newid hefyd yn arwyddo cyfle i edrych eto ar sut ydym yn 
delio â llawer o broblemau economaidd Cymru sy’n bod ers tro.

O ganlyniad i’r pandemig COVID-19 sy’n mynd ymlaen, mae angen ailadeiladu ein heconomi, 
ac yng nghyd-destun y newid yn yr hinsawdd i wneud hynny mewn ffordd gynaliadwy ar gyfer y 
tymor hir sy’n cefnogi ac yn cymell busnesau bach a chanolig (BBaChau) yn y trawsnewid hwnnw. 
Yn y cyd-destun cyfnewidiol hwn yr ydym yn edrych ar gymorth busnes a’r seilwaith i gryfhau ein 
busnesau, cymunedau lleol a llunio ein heconomi ar gyfer heriau’r dyfodol. Dyna paham ein bod 
wedi canfasio ein haelodau ar eu profiadau a’u dyheadau. 

Yn fyr, mae hyn i gyd yn gyfle i fynd yn ôl i ble roeddem ni ynglŷn â beth yw cymorth busnes, beth 
y mae i fod i’w wneud, a sut y mae’n ffitio ar draws meysydd polisi ehangach. Mewn cyfnod o 
gyfnewidiadau cyson, mae’n bwysig cael sylfeini priodol yn eu lle.

Mae Brexit wedi golygu bod holl strwythur cyllid yr UE yn newid yn y DU. Nododd eiriolwyr y 
cyfle y gallai hyn arwain at system gymorth fwy ymatebol a fyddai’n gyrru anghenion lleol gyda 
llai o fiwrocratiaeth ac yn sicrhau polisi cydgysylltiedig gwell. Hyd yma, mae eto i’w weld sut y 
bydd hyn yn digwydd, ond gallwn asesu’r datblygiadau hyd yn hyn a phwyntio at wersi ar gyfer y 
dyfodol, a ble mae yna gyfleoedd wrth lunio cymorth busnes i sicrhau’n well bod y dyheadau hyn 
yn cael eu cwrdd. Mae gwaith hwn yn ddefnyddiol fel adroddiad interim – a phetrus o reidrwydd 
– ar y broses honno hyd yn hyn, gyda’r nod o ddarparu ffyrdd ymlaen adeiladol a sicrhau’r 
canlyniadau a’r cyfleoedd gorau i fusnesau yng Nghymru. Gall y tir gael ei lunio’n awr tuag at y 
tymor hir, a dylid gwneud hyny gyda BBaChau fel y ffocws, gyda ‘meddwl yn fach yn gyntaf’ fel yr 
egwyddor i lunio’r cyflawni o’i chwmpas.

Arweiniodd Covid-19 at gymorth digynsail i fusnesau bach a gweithwyr. Roedd hyn yn hanfodol 
i’r busnesau hynny ac yn gydnabyddiaeth o werth y busnesau hyn yn ein bywydau, neu ein 
heconomi a’n cymunedau. Y tu allan i’r ymateb i argyfwng y pandemig, i gymorth busnes lwyddo 
a hyrwyddo agenda ‘Codi’r Gwastad’ (‘Levelling Up’) mae angen iddo ganolbwyntio ar yr effaith 
ar gapasiti a galluoedd busnes yn arwain at ddatblygiad economaidd tymor hir. Mae’n bwysig ein 
bod yn dysgu hefyd oddi wrth gamgymeriadau blaenorol ac yn osgoi ffocws ar brosiectau tymor 
byr a ‘phethau newydd llachar’ na fyddant o bosib yn cael dim dylanwad gwirioneddol ar ffyniant 
lleol a’r gymuned ehangach.
 

1    Dr Llyr ap Gareth, ‘Yr Hyn Ydym yn Rhoi Gwerth Arno: BBaChau fel yr allwedd i ailadeiladu  economi a chymunedau 
Cymru’ (FSB: Mai 2021), ar gael ar https://www.fsb.org.uk/resource-report/what-we-value.html 
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Yn 2019, roedd 99.4% o gyfanswm y mentrau oedd yn weithredol yng Nghymru yn fentrau bach 
a chanolig (BBaChau), gyda microfentrau (0 – 9 o weithwyr) yn cyfrif am 95.0% o’r cyfanswm. 
Roedd BBaChau yn cyfrif am 62.4% o gyflogaeth a 37.9% o drosiant yn 2019 yng Nghymru.2  

Rhaid i system sy’n gweithio i fusnesau bach yng Nghymru fod wedi’i chyllido’n dda, ac yn ateb 
anghenion datblygu economaidd tymor hir ardaloedd. Rhaid iddi hefyd ddod â chyllid canolog 
i’r fei gyda gwybodaeth partneriaid lleol am y farchnad a bod yn gallu sefyll yn awtonomaidd 
oddi wrth y cylch etholiadol tymor byr a’r cyhuddiad o wleidyddoli arian wrth fynd i’r afael ag 
anghenion gwirioneddol. Hyn oll, tra’i bod yn atebol hefyd am y cyflawni a’r perfformiad wrth fynd 
ar drywydd y genhadaeth datblygu economaidd tymor hir honno sy’n canolbwyntio ar fusnesau 
bach. Mae angen iddi ennill ymddiriedaeth cyfranogwyr gwahanol – yn cynnwys llywodraethau 
ar wahanol lefelau – ac yn y pen draw ddarparu ysgogiad sy’n helpu i lywio tuag at Gymru 
ffyniannus yn economi’r dyfodol. 

Mae’r adroddiad hwn yn ymorol am fod yn gyfraniad adeiladol tuag at y perwyl hwn.

RHESTR ARGYMHELLION  
Cyffredinol

•  Dylai Cymorth Busnes fod wedi’i seilio o gwmpas egwyddorion cymorth (pa un ai’n gyngor  
a chyfarwyddyd, cyllid, arian) ar gyfer 

 •  Twf BBaCh a meithrin capasiti a galluoedd BBaChau
 •  Pontio at sero net
 •  Gwerth cymunedol a chymdeithasol

Llywodraeth y DU a’r Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chodi’r Gwastad yng Nghymru

•  Fel mater o frys, dylai Llywodraeth y DU nodi ei chynllun manwl ar gyfer egwyddorion, ffurf, 
cyllid cwantwm a dyluniad y Gronfa, yn ogystal a a sut y bydd hyn yn berthnasol ac yn cael ei 
weithredu gyda phartneriaid yng Nghymru fel bod yna eglurder a sicrwydd i’r holl randdeiliaid 
gynllunio at y blynyddoedd i ddod gyda’r adnodd hanfodol bwysig hwn mewn cof. Fel mae 
pethau’n sefyll ar hyn o bryd, mae’n dal yn ansicr, sy’n anghynaladwy ac yn erbyn egwyddorion 
cyfrifoldeb cyllidol cadarn a chynllunio a datblygu economaidd tymor hir.

Llywodraeth Cymru

•  Dylai Llywodraeth Cymru fwrw ymlaen â Bil Datblygu Economaidd i Gymru i ddarparu eglurder 
a dull rhagweithiol o weithredu i ‘feddwl busnes bach yn gyntaf’ ar draws Llywodraeth a rhwng 
llywodraethau.

•  Dylai Bil Datblygu Economaidd osod yr economi busnesau bach yn y canol ac fel y sylfaen i 
lwyddiant ar draws ei amcanion economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol. Byddai’r bil hwn 
yn darparu’r fframwaith a’r egwyddorion hefyd drwy ba rai i fynd i’r afael â rheoleiddio, treth, 
sgiliau a pholisïau ehangach drwy lens sy’n annog y twf i fynd i’r afael â’r canol coll yn economi 
Cymru. Dylai hyn ddarparu’r fframwaith ar gyfer amcanion a mesurau ar draws llywodraeth 
wedi’i gerio tuag at feithrin capasiti a galluoedd busnesau bach. 

•  Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i ymgynghoriad allanol sylweddol gyda phartneriaid 
ynghylch dyluniad cymorth busnes yng Nghymru yn y dyfodol gan ymgysylltu â llais derbynwyr 
cymorth busnes a’r busnesau hynny nad ydynt wedi ceisio cymorth o’r blaen i ddeall yr angen 
a’r rhwystrau.

•  Dylai Llywodraeth Cymru ddatgan ei barn o blaid busnes a dilyn polisi twf ‘meddwl yn fach yn 
gyntaf’ yn nhermau sut y gallwn annog busnesau i dyfu ac edrych ar bob cam i ddefnyddio 
polisi ehangach, cymorth busnes ac adnoddau i feithrin capasiti a galluoedd i gyflawni hyn yn  
y tymor hir. 

2   Llywodraeth Cymru, ‘Dadansoddiad o Faint Fusnesau Gweithredol, 2019’ ar gael ar https://gov.wales/sites/default/files/
statistics-and-research/2019-12/size-analysis-active-businesses-2019-503.pdf
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Cyllid argyfwng a chyllid wrth gefn

•  Dylai Llywodraeth Cymru ddarparu arolwg cynhwysfawr ac asesiad effaith economaidd 
a’i chymorth economaidd i fusnesau trwy wahanol donnau’r pandemig. Byddai hyn yn 
rhoi dadansoddiad cymharol o’r effeithiau a dealltwriaeth o sut i ddarparu cynlluniau a 
mecanweithiau darparu ar gyfer cyllid wrth gefn a chyllid argyfwng yn y dyfodol. Byddai hefyd 
yn clustnodi bylchau yn y darparu a dulliau i fynd i’r afael â nhw. 

•  Mae angen i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru edrych ar ba fesurau sydd ag angen 
eu rhoi yn eu lle (e.e., trwy newidiadau fel Gwneud Treth yn Ddigidol) i gefnogi’n hyderus 
y grwpiau hynny oedd yn methu cael gafael ar gyllid yn ystod y pandemig, megis yr 
hunangyflogedig, cyfarwyddwyr cwmnïau, a’r rheini ar eu liwt eu hunain. 

•  Dylai’r paratoad hwn fod yn ei le hefyd ar gyfer gwahanol ysgytwadau a all ddod, o glefydau 
pandemig o wahanol fathau a graddfa, i beryglon llifogydd ac effeithiau amgylcheddol.  
Po fwyaf o gymorth economaidd ar gyfer argyfwng sydd yn ei le o flaen llaw, po leiaf yr angen 
am gapasiti i fynd i’r afael ag ef ar y pryd, sy’n bwysig mewn argyfwng. Dylai’r cynllunio wrth 
gefn fod ym mherchnogaeth corff annibynnol.

Sefydliadau Cymru a’r dyfodol

•  Dylai fod arolwg manwl o gylch gwaith a rôl y sefydliadau etifeddol a sut y maen nhw’n ffitio 
mewn system newydd i yrru twf economaidd, ffyniant a chadernid busnesau a’u gwerth 
cymunedol, ochr yn ochr â sut maen nhw’n ffitio ar draws llywodraethau a gyda sefydliadau 
eraill yn yr ecosystem cymorth busnes.

•  Beth bynnag fo ffurf cyllid yn y dyfodol, mae’n hanfodol bwysig fod y seilwaith cymorth busnes 
craidd, yn cynnwys Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru, yn cael ei ddiogelu a’i ddatblygu 
a’i roi ar sail statudol gyda chyllid craidd amlflwyddyn yn cael ei nodi, a’i ystyried yn fantais 
gystadleuol allweddol i ddatblygiad economaidd a datblygiad busnes Cymru.

•  Wrth benderfynu gwerth am arian, dylai cymorth busnes symud y tu hwnt i dargedau creu 
swyddi syml tuag at sgwrs economaidd ehangach. Gallai hyn gynnwys moderneiddio, targedau 
datgarboneiddio, enillion cynhyrchiant, capasiti a galluoedd. Mae’r FSB wedi galw ar Busnes 
Cymru i gynnwys llinell gyngor ar gynaliadwyedd a datgarboneiddio, ac mae’r arolwg yn 
awgrymu bod galw am wasanaeth o’r fath.

•  Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu strategaeth i ddefnyddio cymorth busnes ac ysgogiadau i 
feithrin capasiti a galluoedd mewn cwmnïau bach o fewn ei Strategaeth Sero Net, gan sicrhau 
persbectif ‘Meddwl yn fach yn gyntaf’ busnes bach o fewn ei hagenda datgarboneiddio, gan 
liniaru amharu posibl a sicrhau bod cwmnïau’n gallu manteisio ar farchnadoedd newydd a 
chyfleoedd newydd.

•  Dylai Busnes Cymru barhau i fod yn fynedfa allweddol ac yn siop un stop i berchnogion busnes 
ac i anghenion cwmnïau mewn unrhyw system newydd a’i fod yn gallu llywio’r system honno 
i gwmnïau. Dylai cylch gwaith a rôl Busnes Cymru gael eu hadolygu i ffitio yn y system honno 
orau.

•  Ni ddylai gwasanaethau cymorth y Llywodraeth ddisodli gwasanaethau sy’n cael eu darparu 
trwy’r sector preifat, a dylid seilio ymyriad ar ddadansoddiad o’r farchnad a gweithio gyda’r 
sector preifat fel y bo’n briodol, yn cynnwys ymdrin â ble mae diffyg yn y farchnad.

•  Dylai holl raglenni datblygu mentrau a gefnogir gan y Llywodraeth gael eu hasesu hefyd o 
ran eu heffaith ar gydraddoldeb, i adolygu’r effaith ar nodweddion gwarchodedig yn y camau 
cyllidebu, dylunio, gweithredu, monitro a gwerthuso.

•  Dylai Llywodraeth Cymru a sefydliadau ariannol asesu’r cynnydd a wnaed o ran y  
10 argymhelliad yn adroddiad ‘Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru’, ond 
gan gyfeirio’n arbennig at yr argymhelliad i ‘Wella gwybodaeth am argaeledd cyllid i 
entrepreneuriaid sy’n ferched a sicrhau nad oes dim cyfyngiadau diangen ar ddyfarnu cyllid.’

•  Dylai Llywodraeth Cymru archwilio ble gall ymgysylltu meddal gyda darparwyr preifat helpu 
gyda rhannu gwybodaeth ac ymgysylltu ar faterion allweddol, yn cynnwys meysydd megis 
archwilio carbon.

4 | Rhestr Argymhellion  



FSB Wales: Creu Busnesau: Creu cymunedau trwy gymorth busnes yng Nghymru 2020

Gweithio Trawslywodraethol 

•  Dylai pob lefel o lywodraeth gydnabod yn gyhoeddus fuddiant dilys ei gilydd yn yr agenda 
yma, a chryfderau cymharol pob lefel i lunio agenda a darpariad cymorth busnes effeithiol.

•  Mae yna beryglon a risgiau i BBaChau petai Llywodraeth y DU yn osgoi Llywodraeth Cymru 
wrth ddarparu cymorth busnes, a hefyd petai Llywodraeth y DU yn peidio â defnyddio 
sefydliadau a strwythurau sydd wedi gweithio, sy’n cadw ymddiriedaeth rhwng cyfranogwyr, 
sydd wedi’u lleoli’n rhanbarthol ac wedi’u sefydlu yng Nghymru. Rydym yn cytuno ag 
adroddiad yr OCED, a nododd bwysigrwydd sefydliadau cryf a chapasiti wedi’i leoli’n 
rhanbarthol i sicrhau cyllid cymorth busnes cydgysylltiedig, effeithiol sy’n gweithio yn y tymor 
hir a thu allan i’r cylch etholiadol. Rydym yn pwyso am i’r system gael ei llunio i gynnwys 
arbenigedd, gwybodaeth leol a manteision sefydliadol sydd yn eu lle yng Nghymru.

•  Dan ganolwr niwtral (megis yr OECD), dylai Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gynnal 
uwchgynhadledd i ddeall y trefniadau llywodraethu gorau i gyflawni datblygiad economaidd 
yn y tymor hir trwy gymorth busnes, gyda’r bwriad o ddarparu mecanweithiau diduedd ar 
gyfer darparu y tu allan i fusnes ac ymyriad pob dydd llywodraeth. Rhaid i Lywodraeth y DU, 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol alinio ar drefniant llywodraethu sy’n: 

 •  Sicrhau bod i bob lefel fewnbwn a’i bod yn llunio polisi at ddibenion strategol
 •  Parchu cyfrifoldeb statudol a deddfwriaethol sefydledig
 •  Darparu cymysgedd clir o wybodaeth leol a chapasiti cenedlaethol
 •  Sicrhau bod penderfynu ar brosiectau’n cael ei wneud ar y lefel sy’n gweddu orau i 

fynd i’r afael â’r anghenion teiran hyn
 •  Darparu capasiti wedi’i leoli’n rhanbarthol, yn dilyn yr ôl troed wedi’i seilio ar y Cyd-

bwyllgor Corfforedig a Bargeinion Dinesig
 •  Cael ei lywyddu fel corff hyd braich annibynnol statudol gyda llywodraeth amlraddfa a 

gynrychiolir ar y lefel swyddogol, yn atebol i’r deddfwrfeydd perthynol
 •  Cael ei gefnogi gan alluogrwydd tystiolaeth ac ymchwil annibynnol i yrru, cyd-drafod 

a llunio polisi i lefelau pob Llywodraeth ac anghenion a strategaeth economaidd 
rhanddeiliaid, gydag ymrwymiad cyfartal ar draws pob un

 •  Ymgorffori ‘Meddwl yn Fach yn Gyntaf’ yn y system ac yn ymgorffori’r holl reoleiddio, 
meini prawf cymhwysedd ac ymgysylltiad a chynrychiolaeth busnes yn y system gyda 
hyn mewn cof

 •  Hyrwyddo gweithio trawslywodraethol at ddibenion cyffredin a chroyw
 •  Cysylltu ar draws ac yn darparu pwynt cyswllt canolog i bob sefydliad a chymorth 

busnes ar draws Cymru a’r DU fel y bo angen, o Busnes Cymru a Banc Datblygu 
Cymru i brifysgolion a sgiliau, ac Innovate UK a’r Comisiynau Seilwaith perthynol

 •  Dylid trefnu bod yr ymarferiad mapio hwn ar gael ac yn gyhoeddus.
 •  Cydnabod ac yn defnyddio meysydd capasiti a galluoedd yn y system gyllido 

etifeddol, megis Busnes Cymru, Banc Datblygu Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 
Cymru ac yn eu defnyddio i feithrin dysg a chapasiti ar draws y system, yn arbennig 
Awdurdodau Lleol.

•  Dylai Sefydliadau darparu cymorth busnes fod ‘hyd braich’ oddi wrth anghenion gwleidyddol 
pob dydd llywodraeth a bod â’r annibyniaeth i ddarparu’n effeithiol trwy feithrin ymddiriedaeth 
ymhlith rhanddeiliaid trwy ddarparu man niwtral wedi’i ddadwleidyddoli a phwynt cyswllt 
canolog, wedi’i gerio tuag at ddatblygiad lleol tymor hir.

•  Dylai unrhyw system newydd wneud defnydd da o arbenigedd a gwybodaeth leol wedi’u 
sefydlu mewn sefydliadau, ac addasu eu rolau a’u cylchoedd gwaith i’r system newydd yn  
unol â hynny, gan ganiatáu’r awtonomiaeth i helpu i lunio’r darparu tuag at anghenion y 
farchnad leol.
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1.  SBARDUNWYR POLISI 

Cyllid Ôl-Brexit  

Mae’r DU wedi gadael yr UE bellach ac o ganlyniad bydd cyllid yr UE wedi’i gerio tuag at 
ddatblygu rhanbarthol yn dod i ben dros y cyfnod rhwng ’nawr a 2023. 

Roedd cymorth busnes a datblygu rhanbarthol yn rhan greiddiol o bolisi’r UE mewn lleoedd fel 
Cymru. Yn gymharol â gweddill y DU, bu Cymru’n derbyn symiau mawr o gyllid yr UE yn seiliedig 
ar angen rhanbarthol, yr oedd yn arbennig o ddibynnol arno. Fel y cyfryw, mae Cymru’n fwy 
bregus i newidiadau i’r system honno ac i’r mecanweithiau darparu a luniwyd i weithredu’r  
cyllid hwnnw.

Ar y llaw arall, mae newidiadau i’r strwythur yn rhoi cyfle i greu system gyllido llai biwrocrataidd a 
gwell sy’n ateb anghenion Cymru – a BBaChau yng Nghymru.  

Mae strwythur y DU i gymryd lle cyllid yr UE wedi bod yn ansicr am yn rhy hir. Ar adeg ysgrifennu 
hwn, mae Adolygiad Gwariant Hydref 2021 wedi rhoi rhywfaint o fanylion am ffrydiau cyllido, 
ond mae manylion sut fydd y system gyfan yn gweithio yn dal yn aneglur. Mae Papur Gwyn 
‘Levelling Up the United Kingdom’ 3 Llywodraeth y DU yn rhoi amlinelliad of egwyddorion bras 
yr ymagwedd, ond mae’r manylion ar sut y bydd hyn yn gweithio’n ymarferol yng Nghymru yn 
parhau’n anghlir.

Mae’r ansicrwydd hwn yn hybu llesgedd ar y lefel gwneud penderfyniadau, gan wneud pethau’n 
fwy ansicr i fusnesau yn y fan a’r lle. ’Dyw’r sefyllfa ddim yn annog cynllunio tymor hir neu 
gyfrifoldeb cyllidol i lywodraethau, busnesau, cyfranogwyr cymdeithas sifil a chyrff darparu 
sy’n ceisio darparu strategaeth a pholisi economaidd. Mae diffyg eglurdeb yn mentro cynyddu 
drwgdybiaeth hefyd felly dylai’r holl gyfranogwyr ymorol am fod yn glir wrth roi manylion ymlaen 
o’r hyn y maen nhw’n dymuno ei gyflawni, gan ei wneud yn gliriach sut y gallant weithio gyda’i 
gilydd wedyn. 

Wrth newid y system gyllido, mae angen inni ddysgu oddi wrth gamgymeriadau’r gorffennol 
ac ymorol am ffocws ar ddatblygu economaidd tymor hir yng Nghymru. Mae hyn yn gofyn am 
system sydd wedi’i hangori ac yn sicr, yn dod ag adnoddau canolog sylweddol i ddylanwadu ar 
ddatblygu rhanbarthol, yn darparu ar gyfer gwybodaeth leol ac yn adeiladu ar ddysgu sefydliadol 
a rhwydweithiau sydd ar waith yn barod, yn meithrin capasiti a galluoedd, ac ar genhadaeth a 
rennir tuag at ddatblygu economaidd yng Nghymru sy’n eistedd y tu allan i agendâu gwleidyddol 
tymor byr a chylchoedd etholiadol. 

Covid-19 

Mae Covid-19 wedi tarfu ar ein bywydau i gyd, a bydd y goblygiadau llawn yn cymryd amser  
i’w deall.

Mewn termau economaidd, cafodd BBaChau – a bywoliaeth eu perchnogion – eu taro’n arbennig 
gan y pandemig ac mae llawer mewn sefyllfa eithriadol o fregus, yn arbennig mewn rhai sectorau 
megis lletygarwch.

Mae’n wir hefyd fod busnesau wedi derbyn lefel ddigynsail o gymorth gan wahanol lywodraethau 
ac mae busnes yn cydnabod bod llywodraethau wedi gweithredu i ymateb i’r aberth y gofynnwyd 
i fusnesau ei wneud i ddiogelu ein GIG ac iechyd ein dinasyddion a’n cymunedau. Mae’n bwysig 
deall nad dim ond gweithred o gymwynasgarwch gan y wladwriaeth oedd hyn ond ei fod yn 
hanfodol bwysig hefyd i gynnal sylfeini ein heconomi ac yn gydnabyddiaeth o’r rhan hanfodol 
bwysig y mae BBaChau yn ei chwarae yn ein cymunedau wrth ddarparu amwynderau, cyflogaeth, 
gwasanaethau ac wrth wneud ein lleoedd yr hyn ydynt. Yn wir, un o ganlyniadau’r pandemig 
yn ddiamau oedd ailwerthusiad llwyr o’r hyn yr ydym yn rhoi gwerth arno yn ein cyfranogwyr 
economaidd, gyda BBaChau yn darparu rôl bwysig. 

3   Llywodraeth y DU, ‘Levelling Up the United Kingdom’ (Chwefror 2022), ar gael yma: https://www.gov.uk/government/
publications/levelling-up-the-united-kingdom
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Mae hyn wedi’i drafod yn ein hadroddiad ‘Yr Hyn Ydym Yn Rhoi Gwerth Arno’ a gyhoeddwyd ym 
Mai 2021.4 Mae’r ffyrdd yr oedd gwahanol haenau o lywodraethau yn gallu cyfrannu’n wahanol i 
ddarparu cymorth busnes COVID-19 yn dangos bod yna ffyrdd o ddysgu oddi wrth eu cryfderau 
a’u gwendidau cymharol mewn darpariaeth o’r fath ar gyfer systemau’r dyfodol.

Mae rhagweld beth fydd yn digwydd nesaf gyda’r feirws yn anodd – mae’n bosibl fod y feirws 
yn parhau’n fygythiad y bydd rhaid inni addasu iddo yn y tymor hir. O ran cynllunio economaidd, 
mae’n ddoeth cynllunio at yr angen i addasu, gyda chynllun i ddeall agweddau cylchol a 
thymhorol y bygythiad a beth y gall hyn ei olygu o ran cymorth busnes ac ysgogiadau i liniaru 
risg. Bydd addasu a phrosesau i gadw’r feirws draw yn galw am gymorth ariannol a chynghorol 
i fusnesau ac ymgysylltu cryf a meithrin ymddiriedaeth yn y prosesau hynny. Mae angen i gyllid 
wrth gefn ar gyfer ysgytwadau gan unrhyw amrywiolyn neu amhariadau newydd (yn cynnwys 
ysgytwadau amgylcheddol eraill megis llifogydd) gael ei ymgorffori yn y gyllideb ac ymateb i 
argyfwng Llywodraeth Cymru, yn cynnwys dealltwriaeth o effaith a graddfa ymyriadau busnes 
sydd eu hangen mewn gwahanol senarios.

Datgarboneiddio a Phontio’r Economi i Sero Net

Mae adfer wedi Covid yn nod clir i gymorth busnes, ond nid yw’n ddigon dychwelyd at fusnes fel 
arfer. Mae’n hanfodol bwysig llywio unrhyw adferiad tuag at adferiad cynaliadwy – yn nhermau 
meithrin cadernid, capasiti a galluoedd mewn BBaChau wedi’u sefydlu yn ein cymunedau ond 
hefyd wrth lywio’r economi tuag at ddatgarboneiddio i sicrhau ein bod yn cyflawni ein targedau 
ar gyfer 2050.

Gydag amcanestyniadau y gallai effaith bosibl y pontio i Sero Net fod yn gyson â dirywiad y 
diwydiant glo yng Nghymru, bydd cefnogi busnesau trwy’r pontio yn hanfodol bwysig i sicrhau 
dyfodol cynaliadwy. Bydd darparu mynediad at gyllid, meithrin sgiliau ar gyfer addasu ac 
arloesi, gyda chyfarwyddyd a chynllunio clir i wneud unrhyw addasiadau sydd eu hangen yn 
angenrheidiol hefyd. Ar gyfer datblygu economaidd ehangach, mae’n bwysig fod y gogwydd yn 
gadarnhaol ac o blaid busnes ac yn adeiladu ar ein manteision cystadleuol, capasiti a galluoedd 
fel gwlad, gan ganiatáu inni fanteisio ar gyfleoedd ac unrhyw fanteision cymharol. 

Mae’n hanfodol fod busnesau’n cael eu cefnogi trwy’r pontio i Sero Net, gan ddiogelu rhag tarfu 
llwyr, wrth lywio at ddyfodol sy’n gynaliadwy i fusnesau a’n cymunedau. Fel y cyfryw, mae darparu 
gogwydd i’r economi trwy ymyriad cymorth busnes ag angen eistedd oddi tan strategaeth 
economaidd ehangach i wneud a llunio marchnadoedd sy’n gallu arloesi a llunio diwylliant 
busnes entrepreneuraidd cryf yng Nghymru sy’n ymorol am wneud Cymru wyrddach yn Gymru 
fwy ffyniannus.

Ansicrwydd  

Un broblem barhaus yw effaith yr holl ansicrwydd yma. Fe all fod yn ystrydeb nodi bod ‘busnesau 
ag angen sicrwydd’ ond mae’n dal yn wir, yn arbennig wrth ddod trwy’r stormydd presennol.  
Ar hyn o bryd, mae ansicrwydd ar draws yr effaith ar gyllid trwy Covid, effaith barhaol a 
chanlyniadau anfwriadol Brexit, yn ogystal ag ansicrwydd ynghylch sut fydd amgylchedd cyllido’r 
dyfodol a’r seilwaith cymorth busnes yn gweithio. Mae hyn yn ei gynnig ei hun i lesgedd polisi 
hefyd gan fod cyfranogwyr polisi yn ansicr o’u sefyllfa, cyfrifoldebau a gweledigaeth, yn cynnwys 
llywodraethau a busnesau yn ogystal â chyfranogwyr cymdeithas sifil megis yr FSB. 

Yn hytrach na chyfrannu at lesgedd ac ansicrwydd, rydym yn ystyried ‘tywod symudol’ yn gyfle i 
gryfhau ac adeiladu sylfeini newydd, ac i gymryd rheolaeth ar yr elfennau y mae modd eu rheoli 
tra byddir yn cymryd yr amgylchedd ehangach i ystyriaeth. Mae’r adroddiad hwn yn gofyn beth 
yw’r egwyddorion sylfaenol, y mecanweithiau sefydliadol a’r canlyniadau a geisiwn gan gymorth 
busnes yng Nghymru, a sut i gyrraedd yno. Byddem yn awgrymu y dylai arweinwyr eraill edrych 
ar ansicrwydd yr un modd fel lle i ymyrryd i ddarparu eglurder yn rhagweithiol ar eu ffordd o 
weithredu yn hytrach na chyfrannu at lesgedd pellach.

4   Dr Llyr ap Gareth, ‘Yr Hyn Ydym yn Rhoi Gwerth Arno: BBaChau fel yr allwedd i ailadeiladu economi a chymunedau 
Cymru’ (FSB: Mai 2021), ar gael ar https://www.fsb.org.uk/resource-report/what-we-value.html 
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2.  DATA’R AROLWG:  SUT MAE BBACHAU 
YNG NGHYMRU YN DEFNYDDIO  
CYMORTH BUSNES 

I ddeall sut mae busnesau bach yn cael gafael ar ac yn defnyddio cymorth busnes yng Nghymru  
bu inni gynnal arolwg byr. Roedd yn ymorol am ddiweddaru ein dealltwriaeth o’n harolwg a’n 
hadroddiad blaenorol yn 20185, ac yn caniatáu inni edrych tuag at arwyddion o ddatblygiadau yn  
dilyn ysgytwad enfawr y pandemig COVID-19 i’r system, yn ogystal â’n helpu i ymorol am 
flaenoriaethau ar gyfer y dyfodol. Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein ar ran yr FSB, a gwahoddwyd  
aelodau’r FSB i ateb holiadur ar gymorth busnes. Llenwyd yr arolwg gan 189 o ymatebwyr dros 
gyfnod o 8 Tachwedd tan 24 Tachwedd 2021. Fel y cyfryw fe’i cynhaliwyd cyn yr amrywiolyn Omicron. 

Sut y defnyddiwyd cymorth busnes cyn Covid yn erbyn yn ystod Covid – Gwahanu cyllid 
argyfwng

Fe wnaethom ofyn a oedd ymatebwyr wedi ceisio cymorth busnes gan restr o sefydliadau  
‘cyn cychwyn y pandemig (cyn Mawrth 2020)’ ac ‘ers cychwyn y pandemig (ar ôl Mawrth 2020)’.  
Y nod oedd deall a oedd ymatebwyr yn gwybod am y ffynonellau cymorth ar gyfer Covid ac a ellid  
gwahanu hyn oddi wrth gymorth busnes fel yr arfer. Roedd yr atebion canlyniadol fel a ganlyn:

5   Cefnogi Llwyddiant: Cymorth i fusnesau ar ôl 2020 (FSB Cymru: 2018) 

TABL 1: Mynediad at Gymorth Busnes cyn ac ar ôl Mawrth 2020
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Y peth cyntaf i’w nodi yw bod cwymp sylweddol yn ‘dim un o’r uchod’ o 34% i 22% sydd i’w 
ddisgwyl o ystyried yr amgylchiadau a’r angen dramatig am fwy o gymorth ariannol yn deillio  
o’r pandemig.

Yn arwyddocaol, mae’r twf yn y rheini’n ceisio cymorth busnes o’r ffynonellau – Llywodraeth 
Cymru, Llywodraeth y DU ac Awdurdodau Lleol. Er nad all rhai gael eu nodi’n glir, mae pob un o’r 
sefydliadau hyn gyda’i gilydd yn adlewyrchu’r prif ffynonellau cymorth i BBaChau yn gywir,  
pa un ai trwy ffyrlo, benthyciadau adfer, Y Gronfa Cadernid Economaidd a thrwy’r system  
ardrethi busnes.

Mae defnyddio darparwyr cymorth preifat megis cyfrifwyr a chyfreithwyr wedi disgyn yng 
nghyfnod y pandemig. Fe all hyn fod yn ganlyniad cau gorfodol ac effeithiau ar gapasiti ac 
argaeledd, yn ogystal â ffynonellau cymorth yn cael eu darparu yn rhywle arall. 

Mae darparwyr preifat gwasanaethau yn dal yn rhwydwaith pwysig i gysylltu â BBaChau, a dylai 
gwneuthurwyr polisi ymorol am sut i ymgysylltu’n adeiladol gyda’r rhwydwaith allweddol hwn. 
Er enghraifft, wrth ddatblygu Awdurdod Cyllid Cymru, fe wnaeth ymgysylltu cryf â chyfrifwyr 
sicrhau ymgysylltiad pwysig gyda’r sector (ac yn anuniongyrchol gyda’u cleientiaid) a meithrin 
dealltwriaeth o’r system dreth gychwynnol. Gellid dilyn dull gweithredu tebyg ar draws meysydd 
polisi eraill ble mae’n briodol.

Dylai Llywodraeth Cymru archwilio ble mae ymgysylltu ysgafn gyda darparwyr 
preifat yn gallu helpu gyda rhannu gwybodaeth ac ymgysylltu ar faterion 

allweddol, yn cynnwys meysydd megis archwilio carbon.

Yn ddiddorol, arhosodd defnydd sefydliadau cyhoeddus ‘sefydlog’ ar gyfer cymorth – Busnes 
Cymru, Banc Datblygu Cymru a Banc Busnes Prydain – yn statig ar draws y ddau gyfnod.  
Fe all hyn ddangos, er bod effaith COVID-19 yn fater o bwys wrth gael gafael ar gymorth gan y 
ffynonellau hyn (fel y gwelir), nad oeddynt yn cael eu hystyried yn brif ffynonellau ar gyfer arian 
Covid per se, ond yn gymorth ‘fel arfer’. 

Roedd y sefydliadau hynny a ddefnyddiwyd ar gyfer cymorth Covid yn llawer mwy tebygol o fod 
yn helpu’r busnes i oroesi (fel sy’n briodol i gyllid argyfwng). Er bod hyn yn cael ei nodi hefyd ar 
draws y lleill a’i fod yn uchaf i bawb, mae ar lefel llawer is nag ar gyfer cyllid Banc, Awdurdod 
Lleol, Llywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU. Fel y byddwn yn ei weld wrth edrych yn fwy 
manwl, mae’r cyllid busnes arall yn dal i fod wedi’i gerio fwy i helpu busnesau i dyfu a darparu 
cymorth ehangach i feithrin capasiti a galluoedd.

TABL 2: Sefydliadau sydd â’r twf mwyaf mewn defnydd o 
gymorth busnes ar ôl mis Mawrth 2020

Llywodraeth y DU

Llywodraeth Cymru
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22%
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20%
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Er yn amlwg o bwys enfawr, mae’n bosibl felly gwahanu cyllid argyfwng oddi wrth anghenion 
cymorth busnes tymor hir ehangach, er ei bod yn amlwg, heb gyllid argyfwng tymor byr digonol 
pan fydd angen i fusnesau (yn cynnwys systemau ehangach yn eu lle ar gyfer ysgytwadau yn 
y dyfodol, yn cynnwys clefydau pandemig, ond hefyd lifogydd, ysgytwadau amgylcheddol ac 
ysgytwadau eraill) na fydd busnesau’n goroesi i gynorthwyo’r adferiad. Gyda’r gwahaniad hwn 
mewn cof, trown yn awr at y sefydliadau cymorth busnes.

Trosolwg o Busnes Cymru

O ystyried y rôl y mae Busnes Cymru wedi’i chwarae a’r cwestiynau ynghylch parhad ei fodolaeth 
neu’i gapasiti yn yr amgylchedd cyllido ôl-UE, roeddem yn meddwl ei bod yn briodol edrych ar beth 
oedd pobl yn ei feddwl o’r gwasanaeth.

O ran adnabyddiaeth, roedd 83% o’r holl ymatebwyr yn gwybod am Busnes Cymru. Roedd 75% o’r 
rheini nad oeddynt wedi defnyddio’r gwasanaeth yn gwybod am ei fodolaeth. 

Mae hyn yn cymharu’n ffafriol ag arolwg FSB a wnaed yn 2018 ble’r oedd yr adnabyddiaeth yn 
72%, gan ddangos bod yr ychydig flynyddoedd diwethaf wedi cael effaith ar ymwybyddiaeth 
o’r strwythur cymorth cyffredinol. Mae Busnes Cymru yn rhan adnabyddus o’r dodrefn i’r 
sector BBaCh, ac mae’r amlygrwydd hwn yn fantais gymharol gref fel mecanwaith i ddatblygu, 
ysgogiadau polisi a llywio busnesau at bontio i sero net.

TABL 3: yr ymatebwyr sy’n cyrchu cymorth gan nodi’r 
rheswm ‘roedd wedi fy helpu i oroesi’

Banc

Llywodraeth y DU

Awdurdod lleol 

Llywodraeth Cymru

Banc Datblygu Cymru

Asiantaethau Menter  
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Banc Busnes Prydain 
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DYFODOL CYMORTH BUSNES   
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TABL 4: Rhesymau dros gael cymorth busnes  
Busnes Cymru (%)

Dod dros effaith y pandemig  
COVID-19

Help i dyfu

Cyngor cyflogi
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Cyngor ariannol

Help gyda rheoleiddio

Cyngor marchnata

Help gyda chapasiti digidol
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I helpu fy musnes gydag unrhyw 
effaith gan Brexit
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ddatgarboneiddio
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The Welsh Government has recently noted the success of Business Wales in creating 25,000 
Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi llwyddiant Busnes Cymru yn ddiweddar wrth greu 25,000 
o swyddi er 2016 ac wedi dadlau bod ‘creu’r 25,000 o swyddi mewn BBaChau ar draws Cymru 
trwy gymorth uniongyrchol Busnes Cymru yn brawf clir o ymrwymiad Llywodraeth Cymru i annog 
entrepreneuriaeth a datblygu busnes yng Nghymru’. Er y byddem yn annog edrych y tu hwnt i 
greu swyddi at fesurau ehangach mae hyn yn cydnabod pwysigrwydd Busnes Cymru, a dylai 
Llywodraeth Cymru a phob plaid yn y Senedd ymrwymo i’w ddiogelu.

Mae’n debygol hefyd fod ymatebwyr yn ateb ‘do’ i’r cwestiwn ‘A ydych wedi ceisio cymorth 
busnes gan Busnes Cymru ar wahân i gyrchu’r wefan am wybodaeth (er enghraifft, am 
wybodaeth am gyllid ar gael yn ystod Covid-19 megis y Gronfa Cadernid Economaidd). 

O’r rheini a ddefnyddiodd wasanaeth Busnes Cymru, roedd 51% yn fodlon a 25% yn anfodlon, 
gyda’r gweddill yn niwtral.  
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TABL 5: Effaith cyrchu cymorth Busnes Cymru

‘Dyw’r ffaith mai ‘goroesiad’ oedd y cymhelliad allweddol ar gyfer cymorth ddim yn syndod o 
ystyried rôl y pandemig dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Er hynny, mae yna amrywiaeth eang 
o amcanion ac o’r math o gymorth a geisiwyd, yn arbennig o’i gymharu â ffynonellau cymorth 
busnes eraill a glustnodwyd yn yr adran flaenorol. 

Given that business support for decarbonisation rates relatively highly (3rd) in respondents’  
O ystyried bod cymorth busnes ar gyfer datgarboneiddio yn sgorio’n gymharol uchel (3ydd) 
yn nymuniadau ymatebwyr ar gyfer cymorth yn y dyfodol, mae i’w sylwi nad oes dim cymorth 
wedi’i geisio ar gyfer ‘cynaliadwyedd neu ddatgarboneiddio’. Mae ein hymchwil yn awgrymu bod 
teimlad cadarnhaol ac ewyllys i wneud gwahaniaeth ymhlith BBaChau yng Nghymru ar newid 
hinsawdd, ond mae hyn yn cael ei lesteirio’n aml gan ddiffyg gwybodaeth a chapasiti.6  

Mae’n faes digyffwrdd a dylai cymorth busnes gael ei ddatblygu i helpu i lywio tuag at yr economi 
gynaliadwy y mae angen inni ei hadeiladu. 

•  Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu strategaeth i ddefnyddio cymorth busnes ac 
ysgogiadau i feithrin capasiti a galluoedd mewn cwmnïau bach o fewn ei Strategaeth Sero 
Net, gan sicrhau persbectif ‘Meddwl yn fach yn gyntaf’ busnes bach o fewn ei hagenda 
datgarboneiddio, gan liniaru tarfu posibl a sicrhau bod cwmnïau’n gallu manteisio ar 
farchnadoedd newydd a chyfleoedd newydd. Mae’r FSB wedi galw am i Busnes Cymru 
gynnwys llinell gyngor ar gynaliadwyedd a datgarboneiddio, ac mae’r arolwg yn awgrymu 
bod galw am wasanaeth o’r fath.

Helpodd fy musnes i oroesi

Helpodd fy musnes i dyfu
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fwy digidol
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Helpodd fy musnes i fod yn ddiogel  
(e.e., iechyd a diogelwch cyffredinol, 
gweithredu mesurau diogelwch COVID-19 
megis cadw pellter cymdeithasol)

Helpodd fy musnes i ddod yn fwy 
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Helpodd fy musnes i wella cymorth  
i weithwyr
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10%
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6   Yn ogystal â’r data yn yr arolwg hwn, cafodd ein harolwg cynhwysfawr ar gyfer adroddiad 2021 ‘Yr Hyn Ydym yn Rhoi 
Gwerth Arno’ fod 73% o berchnogion BBaCh yn cytuno bod ‘Busnesau bach â chyfrifoldeb i helpu i gyflawni targedau 
newid hinsawdd’, ond dim ond 24% a gytunai â’r datganiad ‘Teimlaf fy mod yn gwybod digon am bolisi llywodraeth 
Cymru ar yr amgylchedd i wybod sut y bydd yn effeithio ar fy musnes’. 
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Trosolwg o’r Banc Datblygu

O ran adnabyddiaeth, roedd 65% o’r holl ymatebwyr yn gwybod am Fanc Datblygu Cymru. 
Roedd 60% o’r rheini nad oeddynt wedi defnyddio ei wasanaeth yn gwybod amdano.

Mae hyn yn cymharu’n ffafriol iawn ag arolwg yr FSB yn 2018 ble’r oedd 41% o ymatebwyr yn 
gwybod am Fanc Datblygu Cymru (er nad oedd hyn lawer iawn o amser ar ôl ei sefydlu). 

Dim ond 10% o ymatebwyr oedd wedi ceisio cyllid gan Fanc Datblygu Cymru. Fel y cyfryw mae 
ffigyrau pellach ynghylch ei ddefnydd yn rhy fach i’w defnyddio’n ystyrlon a dylid eu hystyried yn 
ddangosol yn unig.

O ran boddhad, roedd 52% yn fodlon ar y gwasanaeth a 36% yn anfodlon. Y prif resymau a 
roddwyd dros gael gafael ar gymorth oedd ‘i dyfu fy musnes’ (32%) ac ‘i ddod dros effaith 
Covid-19’ (32%) 

O ran Busnes Cymru ac o ran Banc Datblygu Cymru roedd y niferoedd a ddywedodd eu bod 
wedi cael gafael ar gymorth cyn ac ar ôl cychwyn y pandemig bron yn union yr un fath, gan 
ddangos eu bod yn deall eu bod yn cael gafael ar arian o ffynonellau eraill (e.e., Llywodraeth 
Cymru). Fel y cyfryw, mae’r rhesymeg dros ddefnyddio’r sefydliadau hyn wedi aros fwy neu lai yn 
debyg, gyda “thyfu fy musnes” yn bryder allweddol.

Mae’r data’n dangos bod Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru ill dau wedi hen ennill eu plwyf 
ac yn ‘rhan o’r dodrefn’ i BBaChau yng Nghymru ac at ei gilydd yn cael eu hystyried yn ffafriol 
gan y rheini sydd wedi’u defnyddio. O ystyried yr anhawster yng Nghymru i roi cyhoeddusrwydd 
i sefydliadau Cymru, mae hyn yn rhan bwysig o’r capasiti cymorth busnes i rwydweithiau ac i 
ymgysylltu, yn ogystal ag ar gyfer pwniadau a chymhellion tuag at nodau polisi economaidd.

Mae dadansoddiad Ysgol Fusnes Caerdydd yn awgrymu bod 25,000 o swyddi wedi’u creu diolch 
i gymorth gan Busnes Cymru er 2015, a’i fod hefyd yn helpu busnesau i gynhyrchu cyfanswm o 
£469 miliwn o fuddsoddiad dros yr un cyfnod. Mae hyn wedi arwain at lefel trosiant cyfunol o fwy 
na £13 biliwn.7 Mae hyn yn awgrymu bod Busnes Cymru wedi bod yn wasanaeth effeithiol.

Nid yw hyn yn golygu bod y gwasanaethau hyn yn berffaith, ac roedd llawer yn ein harolwg 
gydag amheuon ynghylch darparu cymorth busnes (fel y byddir yn ei weld). Mae’n bwysig fod eu 
rôl a’u cylch gwaith yn cael eu hadolygu iddynt fod yn addas o fewn unrhyw system newydd, ond 
bod arbenigedd yn cael ei gadw mewn unrhyw system newydd. Ar ben hynny, mae’n hanfodol 
bwysig nad yw gwasanaethau cymorth y llywodraeth yn disodli gwasanaethau sy’n cael eu 
darparu trwy’r sector preifat, a dylai ymyriad fod wedi’i seilio ar ddadansoddiad o’r farchnad a 
gweithio gyda’r sector preifat fel y bo’n briodol, yn cynnwys rhoi sylw i ble mae diffyg yn  
y farchnad.

•  Beth bynnag fydd ffurf cyllid yn y dyfodol, mae’n hanfodol bwysig fod y seilwaith cymorth 
busnes craidd, yn cynnwys Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru, yn cael ei ddiogelu a’i 
ddatblygu a’i roi ar sail statudol gyda chyllid aml-flwyddyn craidd wedi’i nodi, ac yn cael ei 
ystyried yn fantais gystadleuol allweddol i ddatblygiad economaidd a busnes Cymru.

•  Wrth benderfynu gwerth am arian, dylai cymorth busnes symud y tu hwnt i dargedau creu 
swyddi syml tuag at sgwrs economaidd ehangach. Gallai hyn gynnwys moderneiddio, 
targedau datgarboneiddio, enillion cynhyrchiant, capasiti a galluoedd. Mae’r FSB wedi galw 
am i Busnes Cymru gynnwys llinell gyngor ar gynaliadwyedd a datgarboneiddio, ac mae’r 
arolwg yn awgrymu bod galw am wasanaeth o’r fath.

•  Ni ddylai gwasanaethau cymorth y llywodraeth ddisodli gwasanaethau sy’n cael eu darparu 
trwy’r sector preifat, a dylai ymyriad fod wedi’i seilio ar ddadansoddiad o’r farchnad a 
gweithio gyda’r sector preifat fel y bo’n briodol, yn cynnwys rhoi sylw i ble mae diffyg yn  
y farchnad.

7   Llywodraeth Cymru, ‘Busnes Cymru yn rhoi hwb i Economi Cymru gwerth 790m y Flwyddyn’ https://media.service.gov.
wales/news/business-wales-boost-to-welsh-economy-worth-gbp-790m-a-year-by-mid-2021 
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ASTUDIAETH ACHOS: HWLFFORDD YN Y CYDYSAWD  

Rydym wedi nodi’r ffaith ei bod yn well meddwl am ymyriadau cymorth busnes fel 
ymyriadau aml-raddfa na ‘lleol’ per se, gyda gwahanol haenau o lywodraeth yn dod â 
chapasiti ac adnoddau i ddylanwadu ar ardal i hyrwyddo datblygu economaidd. Fel y 
cyfryw mae’n bwysig fod y persbectifau gwahanol hyn yn gweithio i gyfannu ac nid i 
gystadlu, i osgoi dyblygu neu strwythurau cyfochrog, ac i weithio gyda’i gilydd tuag at 
hyrwyddo datblygiad tymor hir. 

Tref farchnad hanesyddol gyda phoblogaeth o 14,596 wedi’i lleoli ar afon Cleddau yn 
Sir Benfro yw Hwlffordd, ac mae’n ganolfan weinyddol Sir Benfro yn ogystal â’i phrif 
ganolfan fasnachol ac adwerthol. Categoreiddiwyd hi gan ‘Deall Lleoedd Cymru’ fel un 
sy’n gogwyddo tuag at boblogaeth iau, mwy Cymraeg ei hiaith a mwy o bobl wedi’u geni 
yng Nghymru, perchentyaeth a chyflogaeth a pherchnogaeth car uwch o gymharu â 
chyfartaledd Cymru.

Roedd Sir Benfro yn yr haen gyntaf o ardaloedd oedd yn gymwys ar gyfer y Gronfa 
Adfywio Cymunedol a’r Gronfa Codi’r Gwastad newydd a grëwyd gan Lywodraeth y DU i 
gymryd lle cyllid yr UE.

Cadarnhawyd £17.7 miliwn ar gyfer Cynllun Gwella Canol Tref Hwlffordd, y mwyaf o ddeg 
cynllun sy’n derbyn Cyllid Codi’r Gwastad yng Nghymru. Mae’r cynllun yn eistedd o fewn 
strategaeth adfywio ehangach y Cyngor ar gyfer Sir Benfro. Prif nod y buddsoddi yw 
gwella a thecáu’r castell a’i gysylltu’n iawn â’r dref.

Er bod yr arian i Hwlffordd yn cael ei gyllido’n uniongyrchol gan Lywodraeth San Steffan, 
mae’r prosiect hwn yn torri ar draws gwahanol feysydd polisi ac ar draws cyfrifoldebau, a 
bydd yn bwysig eu bod yn cyfannu ei gilydd, yn cynnwys ymyriadau Llywodraeth Cymru 
ar ganol trefi. 8 Er enghraifft, mae rôl treftadaeth y castell yn dod dan CADW a’i rôl fel corff 
amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru - mae’n bwysig fod treftadaeth yn cael ei 
gweld yn ei chyd-destun fel ased busnes ac angor i’r gymuned ac mae’r datblygiad hwn 
yn caniatáu symud tuag at glymu hyn â datblygu canol y dref mewn ffordd sy’n hyrwyddo 
datblygu economaidd.

Yr un modd, mae datblygu canol trefi yn ffitio dan gyfrifoldeb Llywodraeth Cymru ac felly 
bydd angen i’r gwaith hwn gyd-fynd â blaenoriaethau a chyfrifoldebau Llywodraeth Cymru 
a Llywodraeth y DU a gwarchod rhag prosesau cyfochrog neu brosesau sy’n cystadlu.

8    Llywodraeth Cymru ‘Angen ymyrraeth radical i achub Canol Trefi Cymru’, ar gael ar https://gov.wales/radical-intervention-
needed-save-wales-town-centres 
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Asesiadau o’r Effaith ar Gydraddoldeb, Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru

O ystyried maint yr ymateb i’n harolwg, dylem edrych ar ddata’r is-sampl gyda gofal a’i gymryd yn 
ddangosol yn unig. Er hynny, mae’r dadansoddiad o’r data yn ôl rhyw o ddiddordeb ac yn cyfateb 
i dystiolaeth mewn man arall sydd hefyd yn awgrymu bod ansawdd y sampl yn eithaf da.

Mae canran ychydig bach yn uwch o ferched (79%) wedi mynd at Busnes Cymru na dynion 
(75%). Mae hyn yn cyd-fynd â chanfyddiadau mewn man arall:

“Mae gwasanaeth Busnes Cymru Llywodraeth Cymru yn denu cyfran uchel 
o ferched, gyda 46% o ymholiadau am gymorth cychwyn busnes yn rhai 

gan ferched, er bod trawsnewid yr ymholiadau yn gychwyn busnes newydd 
gwirioneddol ychydig bach yn is i ferched (28%) o’i gymharu â 33% i ddynion.” 9 

Mae canran sylweddol is o ferched (51%) sy’n gwybod am Fanc Datblygu Cymru o’i gymharu â 
dynion (70%). 

Fe all hyn gael ei egluro’n rhannol gan y gogwydd at yr hunangyflogedig yn sampl y merched, 
gan fod yr is-set yma’n fwy tebygol hefyd o fynd at Busnes Cymru ac yn llai tebygol o fynd at 
Fanc Datblygu Cymru, gan adlewyrchu blaenoriaethau’r sefydliadau. Er hynny, mae’r canfyddiad 
hwn yn cyd-fynd hefyd â thystiolaeth ehangach fod gan ferched lai o wybodaeth am gyllid a 
mynediad ato na dynion sy’n berchnogion busnes. Mae’n cael ei adlewyrchu hefyd gan y ffaith 
fod cyfran is o ferched yn ein harolwg (26%) yn dweud eu bod yn debygol o ddefnyddio cyllid na 
dynion (37%).

Er na wnaeth yr arolwg arbennig hwn archwilio materion cydraddoldeb ehangach wrth gael 
gafael ar gyllid, mae data ac ymchwil ehangach yn awgrymu bod rhwystrau sylweddol yn eu lle o 
bobl gyda nodweddion gwarchodedig yn y maes hwn. 

•  Dylai’r holl raglenni datblygu mentrau a gefnogir gan y Llywodraeth gael eu hasesu o 
ran eu heffaith ar gydraddoldeb hefyd, i adolygu’r effaith ar nodweddion gwarchodedig 
yn y camau cyllidebu, dylunio, gweithredu, monitro a gwerthuso. Dylai hyn gynnwys 
dadansoddiad ar ffurf a gweithrediad unrhyw fecanweithiau cyllido SPF newydd.

•  Dylai Llywodraeth Cymru a sefydliadau Ariannol asesu’r cynnydd a wnaed o ran y 10 
argymhelliad yn yr adroddiad ‘Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru’10, 
ond gan gyfeirio’n arbennig at yr argymhelliad i ‘Wella gwybodaeth am argaeledd cyllid 
i fenywod sy’n entrepreneuriaid a sicrhau nad oes dim cyfyngiadau diangen i ddyfarnu 
cyllid.’

9   Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru: Ffordd Ymlaen i Gymru (Llywodraeth Cymru: 2019), t 8; ar gael ar: 
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-01/supporting-entrepreneurial-women-in-wales-an-approach-for-
wales.pdf 

10   ibid
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BBaChau a dyfodol cymorth busnes
I ateb y cwestiwn ‘Pa mor debygol ydych o geisio cymorth busnes yn y 2 flynedd nesaf?’ 
dywedodd 40% eu bod yn debygol, gyda 37% yn annhebygol. 

O’r rheini a oedd yn debygol o ddefnyddio cymorth busnes yn y ddwy flynedd nesaf, roedd  
3 phrif faes ‘cymorth busnes a fyddai o fwyaf o fudd i’ch busnes’ wedi’u sgorio fel a ganlyn:

I ateb y cwestiwn ‘Pa mor debygol ydych o geisio mynediad at gyllid yn y 2 flynedd nesaf?’  
dywedodd 33% eu bod yn debygol o wneud hynny, yn erbyn 40% yn dweud eu bod yn 
annhebygol o wneud hynny. 

Pan ofynnwyd i’r holl ymatebwyr, fel perchnogion busnesau bach, i sgorio’r 3 uchaf a oedd yn 
feysydd allweddol cymorth busnes i’r FSB ymgyrchu arnynt, bu iddynt sgorio’r 3 uchaf fel a 
ganlyn:

Dilynwyd y rhain yn agos gan ‘hyfforddiant a datblygiad i weithwyr’ (27%) a dod yn ‘fwy 
cynhyrchiol’ (24%) ac yn ‘fwy digidol’ (24%).

Mae i Gymru economi gyda chanol coll, yn cael ei dominyddu gan ficrogwmnïau a chwmnïau 
rhyngwladol, ond gyda sector cwmnïau canolig eu maint llai amlwg a allai aros gyda sylfeini lleol 
ond â chyrraedd byd-eang. Gall ffocws i feithrin capasiti a galluoedd – a maint cwmnïau – fynd i’r 
afael â llawer o’r heriau a wynebwn a darparu ar gyfer sylfaen sefydlog a chynaliadwy i’r economi 
at y dyfodol. Hyd yn oed ar ôl y cyfnod mwyaf anodd o fewn cof o bosib, mae busnesau bach 
yn dangos yr egni a’r uchelgais sydd angen tapio iddo er mwyn dod â ffyniant economaidd ac 
adferiad cynaliadwy yng Nghymru. Byddai uchelgeisiau a dyheadau ein hymatebwyr yn cyd-fynd 
â’r strategaeth economaidd yma ac yn dangos bod yna egni i’w dapio i’w gyflawni.

I dyfu fy musnes

I ddod dros effaith y pandemig   
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I ddod yn fwy amgylcheddol 
gynaliadwy
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•  Dylai Llywodraeth Cymru ailddatgan ei barn o blaid busnes a dilyn polisi twf ‘meddwl yn 
fach yn gyntaf’ o ran ymorol am sut y gallwn annog busnesau i dyfu ac edrych ar bob cam 
i ddefnyddio polisi ehangach, cymorth busnes ac adnoddau i feithrin capasiti a galluoedd i 
gyflawni hyn yn y tymor hir. 

•  Dylai Llywodraeth Cymru ddatblygu Bil Datblygu Economaidd a dylai osod yr economi 
busnesau bach yn y canol ac fel y sylfaen i lwyddiant ar draws ei hamcanion economaidd, 
amgylcheddol a chymdeithasol. Byddai’r bil hwn hefyd yn darparu’r fframwaith a’r 
egwyddorion trwy ba rai i fynd i’r afael â rheoleiddio, treth, sgiliau a pholisïau ehangach 
trwy lens sy’n annog y twf i fynd i’r afael â’r canol coll yn economi Cymru. Dylai hyn 
ddarparu’r fframwaith ar gyfer amcanion a mesurau ar draws llywodraeth wedi’i gerio tuag 
at feithrin capasiti a galluoedd busnesau bach. 

•  Dylai Llywodraeth Cymru ymrwymo i ymgynghoriad allanol sylweddol gyda phartneriaid 
ynghylch dyluniad cymorth busnes yng Nghymru yn y dyfodol gan ddenu llais derbynwyr 
cymorth busnes a’r busnesau hynny nad ydynt wedi ceisio cymorth o’r blaen er mwyn deall 
yr angen a’r rhwystrau.

O ran disgwyliadau BBaChau o’u busnes dros y flwyddyn nesaf, sy’n ddefnyddiol hefyd i 
ddangos hyder, gwelsom y dyheadau twf canlynol:

Caiff y dyheadau twf hyn eu hadlewyrchu’n gyffredinol ar draws pob rhanbarth. Mae De-Ddwyrain 
Cymru (sy’n cynnwys ardal Rhanbarth y Brifddinas) ychydig yn uwch (68%) na Gogledd Cymru 
(52%), De-Orllewin Cymru (58%) a Chanolbarth Cymru (60%). Mae awdurdodau lleol gwledig 
ychydig bach yn is eu dyheadau twf (55%). 

Mae’r dyheadau’n dal hefyd ar draws y rhan fwyaf o sectorau, ond mae yna allanolyn gyda 
dyhead twf llawer llai yn y sectorau ‘llety a gwasanaethau bwyd’, gyda dim ond 28% yn gobeithio 
tyfu a 28% yn gobeithio aros yr un maint. Er bod y niferoedd yn fach pan fyddwn yn ymchwilio 
i’r is-sampl yma, byddai’r rhain yn gwneud synnwyr yng nghyd-destun sector sydd wedi wynebu 
anawsterau digynsail. Dylid nodi bod y canlyniadau hyn yn dod hefyd cyn i’r amrywiolyn Omicron 
ddod yn drech a’i effaith ar fasnachu ym mis Rhagfyr ac yn ychwanegu tystiolaeth ddangosol 
fod y sector hwn yn arbennig o fregus ac y bydd ag angen cymorth sectoraidd (y mae’i raddfa’n 
dibynnu ar effaith y don newydd).

TABL 8: Dyheadau Busnes am y 12 mis nesaf

I dyfu’n gymedrol  
(hyd at 20% y flwyddyn)

I dyfu’n gyflym o ran trosiant/
gwerthiannau (mwy na 20% y flwyddyn)

I aros ar agor a goroesi fel busnes

I aros tua’r un maint

Gwerthu/trosglwyddo’r busnes

I leihau/atgyfnerthu’r busnes

Cau’r busnes

Dim un o’r rhain

44%
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ARIAN CYHOEDDUS
Mae Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru ill dau yn adnabyddus  

ac at ei gilydd mae’r busnesau bach sy’n eu defnyddio â barn ffafriol amdanynt 
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Mae gryn dipyn yn llai o ferched 

51%
yn gwybod am  

Fanc Datblygu Cymru  
o’i gymharu â dynion

70%
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LENGTH OF SEASON
In response to our survey of members, we have established the following patterns:

Of those that do state a “season”, the majority report a season that begins in March or April and 
ends in October or November. That is, the vast majority of their business occurs within a six month 
window during the summer. 

Interestingly, the proportion of respondents’ workforce employed seasonally is smaller than one 
might suppose from the seasonality of work.

Is your
work/business

seasonal?

NO
56%

YES
44%

Roughly what proportion of your employees
are seasonal workers? (Average)

28%
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Sylwadau eraill

Ar ein cwestiwn am ‘unrhyw sylwadau eraill’ am gymorth busnes, cawsom rai sylwadau 
cefnogol a rhai awgrymiadau ac ambell feirniadaeth. 

“Heb gymorth y llywodraeth ni fyddai fy musnes wedi goroesi. Rwyf yn edrych ar 
hyn o bryd ar ehangu gyda manwerthu ar-lein”

“Rwyf yn meddwl bod y cymorth i fusnesau newydd yn wych.”

“Ar y cyfan rwyf yn meddwl bod cymorth busnes yng Nghymru yn dda, ond 
rwyf yn meddwl bod gwasanaethau cymorth wedi’u llethu yn ddiweddar ac 

mae angen mwy o gyllid i sicrhau gwasanaeth cyflawn, mae’n ymddangos bod 
camau dilynol a chymorth ychwanegol yn dioddef. Mae angen bod llawer mwy o 
gymorth a chyllid ar gael hefyd i gwmnïau bach cynaliadwy sy’n gwerthu neu’n 

cynhyrchu cynhyrchion gwyrdd ac ecogyfeillgar ac os ydym yn bwriadu gwneud 
gwahaniaeth y cwmnïau hyn sydd ag angen cael eu gwobrwyo, sydd yn ei dro yn 

annog eraill i wneud yr un peth.”

“Roedd y grantiau refeniw a chyfalaf a gynigiwyd gan lywodraethau yn ystod 
cyfnodau clo i’w croesawu’n fawr iawn. Bydd parhad cynigion difrifol o grantiau 

cyfalaf, cymorthdaliadau ardrethi a chyflogau nid yn unig yn helpu busnesau 
i gael eu cefn atynt, ond o bosibl yn gatalydd i welliant a thwf. Rhaid osgoi 

marweidd-dra, a rhaid inni anelu’n awr am well na chyn y pandemig. Byddai 
grantiau mawr, ystyrlon i fusnesau a allai wneud gwelliannau amgylcheddol i’w 

croesawu’n fawr iawn, e.e., solar, pympiau gwres ffynhonnell aer ac ati.”

“Rwyf wedi bod yn hapus gyda’r hyn rwyf wedi’i ennill trwy gymorth Busnes yng 
Nghymru dros y blynyddoedd”

“Rwyf wedi gweld y bu cymorth busnes gwych yng Nghymru.”  

Er y byddem yn nodi bod adnabod enwau sefydliadau cymorth busnes yn fantais gymharol, 
byddem yn nodi nad yw hyn yn golygu bod y rhain yn berffaith. Yn ogystal â datganiadau 
cefnogol a’r ffaith fod boddhad â Busnes Cymru yn gadarnhaol ymhlith y rheini oedd wedi 
defnyddio’r gwasanaeth, roedd pryderon hefyd nad oedd yn ddigon hygyrch i bob BBaCh 
ymhlith y rheini nad oeddynt wedi’i ddefnyddio, gyda’r canlynol yn gynrychiadol yn fras:

“Mae (cymorth Busnes) yn dameidiog rhwng awdurdodau lleol, Busnes Cymru, 
Banc Datblygu Cymru a Llywodraethau Cymru/y DU”

“Byddwn yn hoffi gweld ymagwedd fwy rhagweithiol at rwydweithio busnesau 
neu fod yn gallu marchnata gwasanaethau i BBaChau wedi’i seilio ar feini prawf 

detholedig fel maint busnes, sector diwydiant ac ati.”

20 | 2. Data’r Arolwg: Sut mae bbachau yng nghymru yn defnyddio cymorth busnes 



FSB Wales: Creu Busnesau: Creu cymunedau trwy gymorth busnes yng Nghymru 2020

“Dylai cyngor ac unrhyw gymorth sydd ar y ffordd fod yn llai cyffredinol ac yn fwy 
penodol i anghenion cwmni neilltuol.”

“Fe wnaethom gychwyn y busnes yn ystod [y pandemig] a gan nad oeddem 
yn ffitio meini prawf Llywodraeth Cymru ar gyfer grantiau/cyllid roeddem yn 
anghymwys i wneud cais… Mae anghysondeb yn y cymorth yn bendant yn 

rhywbeth y dylid ei ystyried wrth fynd ymlaen.”

“Mae llawer o sôn am yr economi sylfaenol a chefnogi busnesau bach yng 
Nghymru i dyfu, i arloesi ac i wella. ’Dyw ddim yn ymddangos bod y siarad yn 

trosi’n weithredu effeithiol neu ddefnyddiol o bersbectif busnes bach.  
Mae cymorth wedi’i dargedu’n wael, ychydig dystiolaeth sydd o werth arian yn y 
ffordd y mae cronfeydd yn cael eu dyrannu. Mae’r matricsau a ddefnyddir i fesur 

llwyddiant prosiectau unigol yn wallus iawn yn aml.”

“Mae cymorth yn fratiog, yn dibynnu ar y sector a’r lleoliad.”

“Mae’n anodd iawn cael ato – teimlwn ein bod ond yn cael gwybod am beth 
sydd ar gael trwy siawns nid yn fwriadol”

“Dylai cymorth busnes ddod gan y rheini sydd yn y gorffennol neu ar hyn o bryd 
yn berchen ar ac yn rhedeg busnes yn llwyddiannus. Mae angen iddyn nhw 

allu deall natur y busnes y maen nhw’n ei gynghori/fentora a chynnig syniadau 
ymarferol, nid dim ond adolygiad o’r sefyllfa bresennol.”

“Yn fy marn i mae gormod o siarad a dim digon o weithredu ar lefel Llywodraeth 
Cymru a San Steffan ar yr Economi Werdd a chynyddu buddsoddiad mewn 

cynaliadwyedd…’dyw hyn ddim yn diferu i lawr felly mae BBaChau yn dal i beidio 
gallu fforddio dod yn fwy cynaliadwy gan fod y costau’n ormodol. Mae arnom 
angen i newid gwirioneddol a chyllid gwirioneddol gael ei gyflwyno ar gyfer 

BBaChau sydd arnynt eisiau ehangu’n gynaliadwy ac yn amgylcheddol, fel ei fod 
yn costio llai iddyn nhw addasu i fynd ati’n fwy amgylcheddol.

Angen help wrth recriwtio gweithiwr – roeddwn yn aflwyddiannus. Yn ceisio 
cyflogi ‘prentis’ ar hyn o bryd ac mae hynny’n eithriadol o anodd a rhwystredig.”

“Mae cymorth gydag ymchwil a datblygu yn ymddangos yn anodd cael ato.”
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Mewn cyd-destun newidiol mae’r sylwadau hyn yn dangos na ddylai sefydliadau etifeddol o’r 
strwythur blaenorol ddim ond cael eu symud yn anniwygiedig i’r system a’r strwythur newydd. 
O leiaf un, mae’r ymatebion uchod yn awgrymu angen i fynd i’r afael ag unrhyw broblemau 
ymddangosiadol yn gysylltiedig â mynediad a meini prawf cymhwysedd, ac i sicrhau bod meini 
prawf dethol Busnes Cymru yn glir ac yn dilyn o strategaeth ehangach glir ar draws llywodraeth 
pan ddaw hi’n fater o fusnesau bach. 

Sut bynnag, mae’n hanfodol bwysig hefyd fod cylch gwaith a rôl Busnes Cymru a sut y mae’n 
ymwneud â’r strwythur ehangach yn glir i’r seilwaith cymorth busnes newydd. Dylai ei amcanion 
a’i ffyrdd o weithio eistedd dan strategaeth ehangach sy’n clustnodi sut i ymorol am strategaeth 
economaidd wedi’i seilio ar dwf busnesau bach cynaliadwy (ein strategaeth ‘canol coll’).  
Am y rheswm hwn yr ydym wedi galw am Fil Datblygu Economaidd sy’n amlinellu’r dulliau hyn o 
weithredu ar draws cyllid, rheoleiddio, arian ac yn strategaeth busnes Llywodraeth Cymru o blaid 
busnesau bach, gyda’r nod o brif ffrydio’r ffordd ‘meddwl yn fach yn gyntaf’ o feddwl ar draws 
polisi llywodraeth ac yn ôl pa rai y mae’r mecanweithiau hyn yn cael eu defnyddio’n ddi-dor ar 
draws y strategaeth.

O’i gweld hi fel hyn mae cymorth busnes trwy gyllido ac ariannu trwy sefydliadau fel Busnes 
Cymru a Banc Datblygu Cymru yn un mecanwaith o lawer ar gyfer cefnogi busnesau bach a  
dylai hyn gael ei brif ffrydio ar draws adrannau llywodraeth a’r holl feysydd polisi perthnasol.  
Er enghraifft, dylai prentisiaethau a sgiliau ddarparu mesurau wedi’u gerio tuag at fusnesau bach 
– er bod ffocws ar niferoedd prentisiaethau yn bwysig fe all arwain at gymhelliad i ganolbwyntio 
ar gwmnïau mawr. Fel y cyfryw, byddai codi canran y busnesau sydd â phrentisiaeth yn sicrhau 
effaith ehangach ar y capasiti a’r galluoedd ar draws amrywiaeth eang o fusnesau. Byddai’n 
sicrhau hefyd fod sicrwydd y person ifanc o gynnig o gyflogaeth, addysg neu hyfforddiant yn 
gynnig ystyrlon, yn arbennig mewn ardaloedd yn y Gymru wledig ble mae BBaChau yn  
tra-arglwyddiaethu fwyaf. Dylai dull gweithredu o’r fath gael ei ddilyn ar draws pob polisi.

•  Dylai fod adolygiad manwl o gylch gwaith a rôl sefydliadau etifeddol a sut maen nhw’n 
ffitio mewn system newydd i yrru twf economaidd, ffyniant a chadernid busnes a gwerth 
cymunedol, ochr yn ochr â sut y maen nhw’n ffitio ar draws llywodraethau a gyda 
sefydliadau eraill yn yr ecosystem cymorth busnes.
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ASTUDIAETH ACHOS: CYMORTH BUSNES MYNEDIAD RHWYDD – SIOP UN STOP,  
A BRAND BUSNES CYMRU

I BBaChau, mae’n ddryslyd yn aml ceisio cael at yr holl ffrydiau cyllido, opsiynau cyllid, 
sgiliau. Yn ddelfrydol, ni ddylai fod angen i BBaChau weld yr uniadau. 

Yn ein harolwg, roedd yr adnabyddiaeth o enw Busnes Cymru yn sylweddol. Fel y cyfryw 
mae’n dal i fod y siop un stop orau i fusnesau Cymreig yn gyffredinol. Fel y cyfryw mae 
brand ‘Busnes Cymru’ cyffredinol ar draws pob menter i gyfathrebu’n effeithiol â BBaChau 
yn dal i fod yn rhan bwysig o’r cymysgedd. 

Fel y cyfryw, o raglenni arloesi’r DU i hyfforddi ym maes rheoli i gael gafael ar gyllid a 
mentrau llywodraeth leol, dylai brand Busnes Cymru barhau i ddarparu’r ffit di-dor ar draws 
popeth i rywun o’r tu allan sy’n cychu’r system. I BBaChau, dylai’r broses o gael gafael ar 
gymorth fod yn ddi-dor. Ni ddylai fod angen i’r persbectif allanol weld yr uniadau. 

Fel y nodwyd yn y bennod flaenorol, mae’n bwysig fod ei rôl a’i gylch gwaith yn cael 
ei adolygu i gyd-fynd â’r strwythur newydd a gyda cholli cyllid yr UE ei fod yn derbyn 
adnoddau digonol i gyflawni ei rôl a’i gylch gwaith. Dylai ei fesur llwyddiant gael ei 
ddatblygu i gyd-fynd â ‘dull meddwl yn fach i ddechrau o weithredu’ ac i fynd y tu hwnt i 
greu swyddi tuag at feithrin capasiti a galluoedd yn y sector BBaCh.
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3.  Y  SYSTEM CYMORTH BUSNES –  
BLE  YDYM YN AWR?

Mae’r bennod hon yn rhoi trosolwg o’r cymorth busnes cyfredol pan ysgrifennir hwn. Yn ogystal 
mae’n amlinellu’r strwythur busnes a’r darparu sydd ar gael i fusnesau ar hyn o bryd.

Y seilwaith cymorth busnes cyfredol

Mae busnesau’n gallu cael gafael ar gymorth busnes mewn gwahanol ffyrdd. Fe wnaeth 
gwasanaeth ymchwil y Senedd ddarparu ‘canllaw i etholwyr’ ym Mai 2021 11 yn amlinellu’r 
canlynol:

Dylid nodi hefyd, o bersbectif y cwmni, nad yw cymorth sy’n helpu eu busnes wedi’i gyfyngu i’r 
hyn sy’n dod dan ddiffiniad cul cymorth busnes, ond hefyd yn cwmpasu agweddau ehangach ar 
sgiliau a hyfforddiant, a lledaenu arloesedd er enghraifft.

Mae yna ffrydiau cyllido ehangach yn y DU trwy agweddau megis arloesedd ac ymchwil a 
datblygu. Bydd rôl hyfforddiant a phrentisiaethau yn berthnasol hefyd wrth ddod â sgiliau newydd 
i mewn a chynyddu capasiti a galluoedd.

Ar ben hynny, rhaid i’r system cymorth busnes gymryd materion ehangach sy’n effeithio ar 
berchnogion busnesau yn eu hardaloedd i ystyriaeth hefyd. Mae cau banciau’r stryd fawr a 
chanoli cymorth bancio busnesau sy’n dod i ganlyn hynny wedi cael effaith anghymesur ar 
gymunedau gwledig a threfi bychain, nododd adroddiad diweddar sut oedd mynediad at gyllid y 
tu allan i Dde-Ddwyrain y DU yn llawer mwy anodd, gyda mwy o atebolrwydd personol i fusnesau 
o ganlyniad. 

Lefel llywodraeth Darpariaeth cymorth

Llywodraeth Cymru

Busnes Cymru 
Banc Datblygu Cymru 
Cynllun Gweithredu Diswyddiadau (ReAct)
SMART Cymru
Cronfa Fuddsoddi Twristiaeth Cymru

Llywodraeth y DU
Banc Busnes Prydain
Cwmni Benthyciadau Cychwyn Busnes

Awdurdodau Lleol 

Mae pob un o’r 22 Awdurdod Lleol yng Nghymru ag 
adran cymorth busnes ar eu gwefan i helpu i ganfod a 
lleoli’r gwahanol fathau o gymorth ar gael i fusnesau yn 
yr ardal honno (gweler y ddolen isod am fanylion)

Cymorth Busnes Nid er mwyn Elw
Busnes mewn Ffocws
Purple Shoots

Cymorth i Fentrau cymdeithasol
Canolfan Cydweithredol Cymru
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC)

Cymorth i Entrepreneuriaid  
sy’n Ferched  

Chwarae Teg 
Cyllid Entrepreneuriaeth Merched

11   Gwasanaeth Ymchwil y Senedd, ‘Busnesau Bach - canllaw i etholwyr’ (Senedd Cymru: Mai 2021), ar gael ar  
https://senedd.wales/media/c4dfgknq/english.pdf 
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Yma y mae lefel uchel o ymwybyddiaeth o wasanaeth Busnes Cymru ac adnabod yr enw (83%) yn 
gallu bod yn fantais wirioneddol a gall gyflawni rôl wirioneddol wrth arwain rhywun trwy’r system, 
a gall ddarparu brandio hefyd ar draws gwahanol rannau o’r system er mwyn darparu profiad 
defnyddiwr di-dor. Mae’r rôl yma’n hanfodol bwysig, gan fod cymhlethdod a strwythurau dryslyd, 
i gwmnïau llai, yn bwrw yn erbyn mynediad yn gymharol â chwmnïau sydd â mwy o gapasiti 
ac amser i gael at yr hyn sydd ei angen arnynt. Fel y cyfryw, gall Busnes Cymru chwarae rhan 
hanfodol bwysig

•  Dylai Busnes Cymru barhau i fod yn fynedfa allweddol ac yn siop un stop i berchnogion 
busnes ac anghenion cwmnïau mewn unrhyw system newydd a’i fod yn gallu llywio’r 
system honno i gwmnïau. Dylai cylch gwaith a rôl Busnes Cymru gael eu hadolygu i ffitio yn 
y system honno orau.

Y Gronfa Ffyniant Gyffredin a Chronfa Codi’r Gwastad

Mae rôl y system gyllido newydd dan y DU i gymryd lle cronfeydd strwythurol yr UE yn arbennig 
o bwysig i Gymru. Cyn Brexit, roedd Cymru’n derbyn cyllid trwy gronfeydd strwythurol yr UE, 
trwy Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) a Chronfa Gymdeithasol Ewrop (ESF). Yn ystod 
y cylch blaenorol o Gronfeydd Strwythurol, roedd Cymru’n derbyn mwy na dwbl y swm y person 
nag unrhyw un o wledydd a rhanbarthau’r DU.

Yn wahanol i gronfeydd Strwythurol yr UE, ble’r oedd Llywodraeth Cymru yn rheoli’r arian, bydd 
Llywodraeth y DU ‘yn gweithio’n uniongyrchol ag awdurdodau lleol ar fanylion y gronfa’. Bydd 
llywodraethau datganoledig ‘â rôl’ ynghyd â phartneriaid lleol, ond mae beth fydd hyn yn ei olygu 
yn parhau’n aneglur a bu’r drafodaeth wleidyddol ganlyniadol ynglŷn â hyn yn ddi-fudd.

•  Mae peryglon a risgiau i BBaChau wrth i Lywodraeth y DU osgoi Llywodraeth Cymru wrth 
ddarparu cymorth busnes, a hefyd wrth i’r DU beidio â defnyddio sefydliadau a strwythurau 
sydd wedi gweithio, cadw ymddiriedaeth rhwng cyfranogwyr, sydd â lleoliad rhanbarthol 
ac sydd wedi’u sefydlu yng Nghymru. Mae adroddiad OECD cynhwysfawr wedi nodi 
pwysigrwydd sefydliadau cryf, capasiti wedi’i leoli’n rhanbarthol, i sicrhau cyllid cymorth 
busnes cydgysylltiedig effeithiol sy’n gweithio yn y tymor hir a thu allan i’r cylch etholiadol. 
Rydym yn cytuno â’r asesiad hwn ac yn cymell bod y system yn cael ei llunio i gynnwys 
arbenigedd, gwybodaeth leol a manteision sefydliadol sydd yn eu lle yng Nghymru.

Bydd y gronfa’n codi i £1.5 biliwn y flwyddyn ar gyfartaledd, yn cyfateb i’r swm y mae’r DU yn ei 
dderbyn o Gronfeydd Strwythurol ar hyn o bryd. Roedd Maniffesto’r Ceidwadwyr ar gyfer Etholiad 
Cyffredinol y DU 2019 yn dweud y bydd y Gronfa Ffyniant Gyffredin yn cyfateb i neu’n fwy na 
swm y Cronfeydd Strwythurol a dderbyniwyd ym mhob un o bedair gwlad y DU.

Mae amcanion y gronfa gyferbyn â chronfeydd yr UE yn cael eu nodi fel:
•  darparu cyllid yn gyflymach. 
•  targedu lleoedd a phobl mewn angen yn well.
•  cydweddu’n well â blaenoriaethau domestig yn hytrach nag ardaloedd blaenoriaeth ledled 

yr UE ar gyfer cyllid. 
•  llai o faich gweinyddol trwy lai o ffurflenni a thargedau.

Mae’r Gronfa Adfywio Cymunedol yn darparu £220 miliwn ar draws y DU yn 2021 – 22 i dreialu 
dulliau o weithredu a rhaglenni cyn lansio’r Gronfa Ffyniant Gyffredin. Cyflwynodd awdurdodau 
arwain restrau byr prosiectau erbyn 18 Mehefin. Enillodd prosiectau yng Nghymru £464,000 o 
gyllid, ar gyfer prosiectau yn Llandwrog, Pen-y-Waun a Thredegar.

Mae Llywodraeth y DU wedi clustnodi 100 o leoedd i gael blaenoriaeth ar draws Prydain Fawr, 
y mae 14 ohonynt yng Nghymru. Mae’r dethol wedi bod yn ddadleuol gydag ardaloedd y 
dynodwyd eu bod dan gyfundrefn gyllido’r UE mewn angen yn cael eu dynodi’n fwy ffyniannus 
yn awr (megis Caerffili, Pen-y-bont ar Ogwr a Gwynedd). Roedd y broses ddethol yn anelu 
at flaenoriaethu ceisiadau sy’n targedu’r lleoedd hyn ochr yn ochr â cheisiadau sy’n dangos 
“cyfraniad da at ffit strategol a darparu/effeithiolrwydd”.
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Yn eu tystiolaeth i’r Pwyllgor Dethol ar Faterion Cymreig, nododd arweinwyr awdurdodau lleol  
y canlynol:
•  roeddynt yn croesawu’r rôl allweddol i awdurdodau lleol, gyda’r rhan fwyaf o awdurdodau 

lleol yn debygol o groesawu cyllid uniongyrchol.
•  nodwyd pryderon ynghylch canoli gwneud penderfyniadau yn Llundain, a galwyd am 

“sgwrs deirffordd” sy’n cynnwys gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru.
•  codwyd pryderon ynghylch y broses ceisiadau cystadleuol.
•  nodwyd bod graddfeydd amser tynn yn effeithio ar ba un a allai awdurdodau lleol yrru 

prosiectau blaenoriaethol, a all fod ag angen mwy o amser i’w datblygu, ond a oedd eu 
hangen yn fwy, yn eu blaen, a nodwyd yr anfantais a all fod gan awdurdodau llai wrth asesu 
ac mewn ceisiadau cystadleuol yn gyffredinol.

•  nodwyd nad oedd y system yn cymell ceisiadau cydweithredol. 

Ar 27 Hydref, cyhoeddodd Canghellor y Trysorlys, Rishi Sunak, Gyllideb yr Hydref ac Adolygiad o 
Wariant 2021. 

Cyhoeddwyd y 105 prosiect llwyddiannus yng nghylch cyntaf y Gronfa Codi’r Gwastad. Mae 
deg o’r prosiectau hyn yng Nghymru a dyrannwyd £121m ar eu cyfer. Mae hyn yn cynrychioli 
7.2% o gyfanswm y gronfa a ddyrannwyd hyd yma (£1.7bn). Dyma’r prosiectau hynny:

•  Llwybr Dyffryn Tywi Sir Gaerfyrddin – £16.7m
•  Hwb Caerfyrddin a Phenfro – £19.9m
•  Cais Cyngor Ceredigion ar gyfer Aberystwyth – £10.8m
•  Canolfan Gelfyddydau Dinesig yn Rhondda Cynon Taf – £5.3m
•  Hwb Trafnidiaeth Y Porth yn Rhondda Cynon Taf – £3.5m
•  Ailddarganfod Calon Sir Benfro – £17.7m
•  Cynlluniau deuoli’r A4119 yng Nghoed-elái ym Mhontypridd – £11.4m
•  Y cynllun i ailddatblygu Theatr Brycheiniog yn Aberhonddu – £6.9m
•  Y cais i “adfywio Dyfrbont Pontcysyllte a Safle Treftadaeth y Byd y Gamlas” – £13.3m
•  Adfer Camlas Trefaldwyn – £15.4m 

Mae Llywodraeth y DU wedi cyhoeddi £46m ar gyfer 160 o brosiectau yng Nghymru hefyd o’r 
Gronfa Adfywio Cymunedol.12

Roedd y cyhoeddiad yn cynnwys manylion y prosiect SPF cyntaf hefyd, gyda £560m wedi’i 
ddyrannu i raglen sy’n anelu at wella rhifedd oedolion. Fel arfer, gyda sgiliau’n faes datganoledig, 
byddai’r cyllid hwn yn arwain at gyllid canlyniadol i Gymru gan y byddai’n cael ei gyllido trwy 
adran benodol yn Whitehall. Ond, gan fod cyllid yn cael ei ddyrannu trwy’r SPF, ni fydd dim 
cyllid canlyniadol ychwanegol i’w gael. Mae i’w weld sut fydd hyn yn cysylltu â datblygu sgiliau 
a strategaethau Llywodraeth Cymru a sut fydd y gronfa’n gweithio yn ymarferol i sicrhau bod 
Cymru’n cael ei chyfran deg, a bod y polisi’n gydgysylltiedig. Mae hyn yn codi cwestiynau 
ynghylch sut fydd meysydd polisi datganoledig yn ffitio o fewn yr SPF ac yn gosod anawsterau i 
bolisi cydgysylltiedig ac mor effeithiol.

Mae’r Adolygiad yn dyrannu cronfa o £130m i Gymru hefyd trwy Fanc Busnes Prydain, sy’n 
darparu cyllid i ariannu dyledion a chyllid ecwiti i fentrau bach a chanolig (BBaChau), gan ddweud 
y byddai’n gweithio’n “agos â’r gweinyddiaethau datganoledig”. Mae’r FSB yn gweld cyfle 
tyngedfennol i ddatblygu’r berthynas weithio sydd eisoes yn gadarnhaol rhwng Banc Busnes 
Prydain a Banc Datblygu Cymru dan ambarél y gronfa hon.

Bydd Llywodraeth y DU yn darparu “cyllid carlam” hefyd ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas 
Ranbarth Caerdydd, “gan ddod â £105 miliwn yn ei flaen ar gyfer y naw mlynedd sy’n weddill 
o’r Fargen o 2022 – 23 ymlaen”. Ar 2 Chwefror 2022, cyhoeddodd Llywodraeth y DU ei 
Phapur Gwyn ‘Levelling Up the United Kingdom’.13 Darparodd y papur amlinelliad o nodau ac 
egwyddorion bras y dull gan gynnwys dyheadau a chenadaethau i feithrin gallu ar y lefelau 
rhanbarthol a datganoledig. Fodd bynnag, mae’r manylion ynghylch sut y caiff hyn ei roi ar waith 
yn ymarferol yng Nghymru a’r gwledydd datganoledig eraill a sut y bydd y gwaith yn cael ei 
wneud gyda phartneriaid lleol yn parhau i fod ar y lefel uchel, ac felly mae angen mwy o eglurder 
ar weithrediad, darpariaeth ac ar draws-weithio llywodraethol.

12    UK Government, ‘46 million from new fund to support skills and business in Wales’ ar gael ar:  
https://www.gov.uk/government/news/46-million-from-new-fund-to-support-skills-and-business-in-wales 

13    Llywodraeth y DU, ‘Levelling Up the United Kingdom’ (Chwefror 2022), ar gael yma: https://www.gov.uk/government/
publications/levelling-up-the-united-kingdom
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•  Fel mater o frys, dylai Llywodraeth y DU nodi ei chynllun manwl ar gyfer egwyddorion, 
ffurf, cyllid cwantwm a dyluniad y Gronfa, a sut y bydd hyn yn berthnasol ac yn cael ei 
weithredu gyda phartneriaid yng Nghymru, fel bod eglurder a sicrwydd i’r holl randdeiliaid 
gynllunio ar gyfer y blynyddoedd i ddod gyda’r adnodd hanfodol bwysig hwn mewn cof. Fel 
mae pethau’n sefyll ar hyn o bryd, mae’n parhau’n ansicr, sy’n anghynaladwy ac yn erbyn 
egwyddorion cyfrifoldeb cyllidol cadarn a chynllunio a datblygu economaidd tymor hir.

4.  Y  SYSTEM CYMORTH BUSNES –  
I  BLE  YN AWR?

“After Brexit, it is legitimate for the UK government to take a different approach 
to structural funding and to seek to strengthen the union through UK-wide 
investment initiatives. However, this should be done in a way that respects 

the devolution settlements and takes into account the devolved governments’ 
existing role in administering structural funds.  

Failure to do so risks further damaging trust between the UK and devolved 
governments at a time when inter-governmental relations are already strained. 
This could undermine the UK government’s key objective of binding the four 

nations of the UK closer together.” 14 

Ar ôl amlinellu heriau cymhlethdod, ansicrwydd a llesgedd a achoswyd yn yr amgylchedd 
presennol, rydym yn ymorol yn awr am weledigaeth adeiladol o sut olwg fyddai ar system 
cymorth busnes dda i Gymru. Bydd hyn yn cynnwys dychwelyd at egwyddorion craidd sydd yn 
awgrymu ffurf sefydliadol wedyn a sut i gynnwys anghenion a buddiannau gwahanol gyfranogwyr 
yn y system, wrth ddarparu gwasanaeth di-dor i berchnogion busnesau bach yn y fan a’r lle. 

Mae’r ffocws ar gael y canlyniad gorau i ddatblygu busnesau bach yng Nghymru, a gofynion 
allweddol y system i roi’r gobaith gorau posibl o lwyddiant. Bydd gan berchnogion busnesau 
bach wahanol farn ar bwerau cyfansoddiadol a ffurf y DU, ond i’r graddau y mae’n effeithio ar eu 
busnes mae o lai o bwys pwy sydd ar frig yr hierarchaeth na bod y rhannau hynny o’r system yn 
gweithio gyda’i gilydd tuag at anghenion BBaChau. 

Beth yw Cymorth Busnes ac i beth y mae’n dda?

Mae’r sbardunwyr polisi a glustnodwyd fwyfwy yn achosi amhariad a newid enfawr i ffurf cymorth 
busnes – yr hyn y mae’r OECD yn ei nodi’n debyg i lechen lân ar gyfer ei ddyluniad15 – felly 
mae’n ymddangos yn briodol dod yn ôl i egwyddorion cyntaf. 

Cydnabyddir gan lawer fod cymorth y llywodraeth yn gallu bod yn hanfodol bwysig wrth 
ddarparu’r gogwydd i’r economi i sicrhau llwyddiant. Gall llwyddiant gael ei adlewyrchu yng 
nghread arloesedd – roedd Apple a Silicon Valley yn ddibynnol ar ymchwil a datblygu a 
ddarparwyd gan amddiffyn a NASA ac yn elfennau contractio’r rhaglen SBIR a roddwyd mewn 
grym yn 1982 dan Ronald Reagan; wrth drawsnewid a darparu mantais gystadleuol mewn 
meysydd o fantais gymharol (megis datblygiadau technoleg ffermydd gwynt yn Denmarc)16.  
Gall fod yn ysgogiad i lwyddiant a thwf. 

14  A Nice, A Paun & D Hall, ‘The Shared Prosperity Fund: Strengthening the union or undermining devolution?’, ar gael ar: 
https://www.instituteforgovernment.org.uk/publications/shared-prosperity-fund

15  OECD, The Future of Regional Development and Public Investment in Wales (OECD/Welsh Government: Sep 2020),  
ar gael ar: https://www.oecd.org/unitedkingdom/the-future-of-regional-development-and-public-investment-in-wales-
united-kingdom-e6f5201d-en.htm 

16 Mariana Mazzucato, ‘The Mission Economy’ (Harper: 2021); ‘The Entrepreneurial State’ (Harper:2018)
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Mae llwyddiant o ysgogiadau polisi a ddarperir gan gymorth busnes yn gallu bod yn fwy di-fflach 
a phob dydd hefyd. Rydym yn rhoi gwerth ar y cymunedau yr ydym yn byw ynddynt ac yn ymorol 
am eu cynnal. Er enghraifft, rydym yn ymorol am gynnal canol trefi yn y pontio presennol o 
ymchwydd manwerthu i gydbwysedd newydd o swyddogaethau – mae cymorth busnes yn rhan 
o hyn, ac felly hefyd gymelliadau fel ardaloedd menter a chymelliadau treth i annog busnesau 
i leoedd neilltuol. Yng Nghymru, mae’r ffocws ar yr economi sylfaenol – rôl gwasanaethau pob 
dydd i godi safonau byw a gweithgaredd busnes, yn cynnwys BBaChau wedi’u sefydlu yn eu 
cymunedau lleol – yn bwysig. Mae polisi yng nghyfeiriad cynllunio ar gyfer olyniaeth i gwmnïau 
sefydlog tymor hir ac i gymell perchenogaeth leol yn bwysig hefyd.

Mae ysgogiadau cymorth busnes yn helpu i ddarparu gogwydd i’r economi i gyfeiriadau arbennig 
hefyd a gallant weithredu fel rhan o strategaeth ar gyfer llunio a gwneud marchnadoedd newydd, 
sy’n arbennig o amlwg o fewn cyd-destun datgarboneiddio. Mae llu o feysydd polisi eraill ble gall 
cymorth busnes ddarparu lefel gymesur o gymorth. Er hynny, mae’n bwysig cydbwyso hyn gyda 
dealltwriaeth o faterion capasiti i BBaChau a sicrhau bod y system yn parhau’n hygyrch a syml. 

•  Dylai Cymorth Busnes fod wedi’i seilio o amgylch egwyddorion cymorth (pa un ai’n gyngor 
a chyfarwyddyd, cyllid, arian) ar gyfer 

 •  Swf BBaCh a meithrin capasiti a galluoedd BBaChau
 •  Pontio i sero net
 •  Gwerth cymunedol a chymdeithasol

Dylai hyn i gyd eistedd dan strategaeth economaidd glir gydag ysgogiadau dynodedig, 
targedau mesuradwy a pholisi cydgysylltiedig wedi’i gerio tuag at ddatblygu economaidd gyda’r 
blaenoriaethau clir hyn.

O fewn y strategaeth ehangach yma, mae’r meysydd polisi ble mae cymorth busnes yn darparu 
ar gyfer gwell canlyniadau yn cynnwys, heb fod mewn unrhyw drefn arbennig:
•  Arloesi / ymchwil a datblygu
•  Cymorth ar gyfer pontio (e.e., datgarboneiddio / Covid neu addasiadau llifogydd ayb)
•  Polisi caffael a’r Economi Sylfaenol 
•  Canol trefi
•  Cychwyn busnesau / entrepreneuriaeth
•  Cymorth sectoraidd
•  Sgiliau
•  Symud i Allforio
•  Gwaith Teg

I fod yn llwyddiannus, byddai angen i’r meysydd uchod weithio gyda’i gilydd ac nid ar wahân neu 
heb fod pobl yn deall ei gilydd e.e., byddai cymorth sectoraidd ar gyfer adeiladu i bontio i dai 
carbon isel yn gofyn am uwchsgilio a meithrin capasiti hefyd; fe all hyn gysylltu â pholisi canol 
trefi yn gyntaf sy’n edrych ar gymelliadau ar leoliad i ddatblygu; byddai angen i gaffael ystyried 
datgarboneiddio yn bwysig nesaf at gost yn y contractau a ddewisir, ac felly ymlaen.

Gweithio Trawslywodraethol

Mae’n anochel y bydd gan wahanol lywodraethau (a gwahanol haenau o lywodraeth o’r lleol i’r 
datganoledig i’r DU) wahanol farn am ddibenion a blaenoriaethau polisi a ddymunir. Mae angen 
i hyn gael ei ddeall a’i gydnabod gan bob plaid, gydag ymwybyddiaeth fod persbectifau lluosog 
yn gyfiawn ac i’w rheoli’n unol â hynny. Mae angen i’r bensaernïaeth sefydliadol gymryd hyn i 
ystyriaeth wedyn.

•  Dylai pob lefel o lywodraeth gydnabod buddiant dilys ei gilydd yn yr agenda yma yn 
gyhoeddus, a chryfderau cymharol pob lefel i lunio agenda cymorth busnes effeithiol  
a’i darparu.

Mae’r berthynas ar draws Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru wedi’i chlustnodi gan lawer o 
sylwebwyr fel un nad yw’n ffafriol i feithrin ymddiriedaeth a chyflawni’r canlyniadau gorau er budd 
y naill a’r llall. Fel mae’r sylwebwyr canlynol wedi’i nodi am y berthynas:
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  “These new roles put a spotlight on the quality of inter-governmental 
relationships, which in Wales is also evolving. They have been characterised 

by mistrust in the past – between the United Kingdom (UK) and the Welsh 
Government levels as well as between the Welsh Government and the local 
authority levels. This may be changing, but all parties will need to actively 

move toward building mutual trust and credibility. The aim is to build a win-win 
collaboration, including with citizens.” 17

 
 “If this joint working is harmonious, then there is strong potential for it 

to benefit all parties. However, there is a history of fractiousness and finger-
pointing between the two governments, particularly when it comes to economic 

development and infrastructure projects in areas where devolved responsibilities 
are not 100% clear…we need to ensure there is clarity about what is happening, 
who is responsible for the plans, and what happens if targets aren’t achieved.  
We need greater certainty that meeting the UK Government’s drive for GDP 

growth, and the Welsh Government’s ambitions for a sustainable economy can 
both be achieved at the same time.” 18

Roedd adroddiad Pwyllgor Economi, Seilwaith a Sgiliau’r Senedd yn cyfeirio at y broblem ynglŷn 
â nodi cyfrifoldeb yn glir a rôl strategol Bargeinion Dinesig, ond yn ei hanfod, mae’r heriau’n 
debyg o ran y sefyllfa gyllido ôl-UE yn fwy cyffredinol. 

Bu llawer o adroddiadau hefyd o anghysylltedd rhwng llywodraethau datganoledig ac adrannau 
neilltuol yng ngwasanaeth sifil y DU o’r cychwyn. Mae camau petrus wedi’u cymryd i geisio 
gwella hyn, megis sefydlu swyddfeydd yn y wladwriaeth ddatganoledig. Er hynny, nid yw prif 
bwyntiau adolygiad diweddar y DU o weithio rhynglywodraethol wedi’u mabwysiadu.19  

O ganlyniad, rydym mewn perygl o ailadrodd camgymeriadau cyllid yr UE (yn arbennig ym 
mlynyddoedd cynnar datganoli), o arian yn cael ei wario ar wahân gyda fawr ddim golwg 
holistaidd ar y canlyniad a sut mae’n cyd-fynd â strategaeth datblygu economaidd a pholisi 
ehangach ar draws gwahanol lywodraethau. 

Mae’n ymddangos mai lle sefydliadol ar gyfer daliadau gwahanol, yn nodi’n glir ble mae cymorth 
busnes yn ffitio ar draws rhaglenni polisi’r DU a Chymru (ac o ran hynny llywodraeth leol ac 
anghenion rhanbarthol), yw’r ateb gorau i ddarparu lle diduedd ar gyfer darparu. Mae adroddiad 
yr OECD wedi darparu cyfraniad sylweddol ar hyn, er nad yn datgan barn ar rôl Llywodraeth 
y DU. Er hynny, ’does dim rheswm rhesymegol i beidio dim ond cymryd y farn yma ar gyfer 
dadansoddi annibynnol tymor hir a darparu a dod â llywodraeth y DU i mewn fel rhan o hynny.

Bydd prawf cychwynnol pwysig a model posibl yn sut y mae’r Awdurdod Cystadleuaeth a 
Marchnadoedd (CMA) yn gweithio’n ymarferol fel sefydliad sy’n annibynnol ac yn gwasanaethu’r 
pedair gwlad wrth reoleiddio marchnad fewnol y DU yn dilyn Brexit. Mae wedi ymrwymo i ddull 
‘pedair gwlad’ o weithredu a bydd yn enghraifft bwysig o sut y bydd cyfarpar sefydliadol yn 
eistedd y tu allan i’r llywodraethau ac yn cael ei weld yn annibynnol, diduedd ac awtonomaidd, ac 
felly’n darparu cyfranogwr y mae’n amlwg yr ymddiriedir ynddo yn edrych dros ‘reolau’r gêm’.  

Yr un modd, mae arwyddion cynnar o ymagwedd Banc Busnes Prydain at ei ddefnydd o gyllid 
newydd yng Nghymru yn edrych yn addawol yn gymaint â’u bod yn cymryd rôl ‘partneriaid lleol’ 
o ddifrif, ac ymddengys eu bod yn ymgysylltu â Banc Datblygu Cymru yn barod ar sut i weithio 
gyda’i gilydd. O ystyried bod Banc Busnes Prydain wedi derbyn £130m i wella mynediad at gyllid 
yng Nghymru a bod Banc Datblygu Cymru wedi’i gyfalafu £270m i ddarparu cyllid mae’n bwysig 
eu bod yn gweithio gyda’i gilydd i gael yr effaith orau yn y farchnad. 
 

17  OECD, Dyfodol Datblygu Rhanbarthol a Buddsoddi Cyhoeddus yng Nghymru (OECD/Llywodraeth Cymru: Medi 2020)
18   Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau ‘Bargeinion Dinesig ac Economïau Rhanbarthol Cymru’ (CCC: Tach 2017)
19   Gweler ‘Adolygiad o Gysylltiadau Trawslywodraethol’ (Tach 2020) ar gael ar https://www.gov.uk/government/

publications/thereview-of-intergovernmental-relations
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Mae’r rhain yn arwyddion o’r ffordd orau ymlaen (ac mae’r egwyddorion sydd wrth wraidd hyn 
gan hynny’n cael eu derbyn yn ddealledig), a dylai hyn hysbysu’r ymagwedd at ymagwedd 
gynhwysfawr sy’n eglurhau’r prosesau a’r darparu sefydliadol at y dyfodol. Mae’n hanfodol 
bwysig fod y mecanwaith darparu hwn a’r ddealltwriaeth o’r strwythur yn glir ar y cychwyn 
i ganiatáu i bob haen o lywodraeth gynllunio’n unol â hynny ac i beidio cael ei weld fel 
‘ychwanegiad’ neu’n rhywbeth yr ydym yn dod drwyddi rywsut. Mae hyn hefyd yn golygu dysgu 
a newid ble gellir gwneud pethau yn well a sicrhau nad yw blaenoriaethau tymor byr yn dod yn 
norm os nad ydynt yn effeithlon.

Dan ganolwr niwtral (megis yr OECD), dylai Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru gynnal 
uwchgynhadledd i ddeall y trefniadau llywodraethu gorau i ddarparu datblygiad economaidd 
yn y tymor hir trwy gymorth busnes, gyda’r bwriad o ddarparu mecanweithiau diduedd i’w 
ddarparu y tu allan i fusnes ac ymyriad llywodraeth pob dydd. Mae angen i Lywodraeth y DU, 
Llywodraeth Cymru a Llywodraeth Leol gytuno ac ymrwymo i drefniant llywodraethu sy’n 

•  Sicrhau bod pob lefel â mewnbwn ac yn llunio polisi at ddibenion strategol
• Parchu cyfrifoldeb statudol a deddfwriaethol sefydledig 
• Darparu cymysgedd clir o wybodaeth leol a chapasiti cenedlaethol
•  Sicrhau bod penderfynu ar brosiectau’n cael ei wneud ar y lefel sy’n gweddu orau i fynd i’r 

afael â’r anghenion teiran hyn
•  Darparu capasiti wedi’i leoli’n rhanbarthol, yn dilyn yr ôl troed wedi’i seilio ar y Cyd-bwyllgorau 

Corfforedig a Bargeinion Dinesig
•  Cael ei lywyddu fel corff hyd braich annibynnol statudol gyda llywodraeth aml-raddfa wedi’i 

chynrychioli ar y lefel swyddogol, yn atebol i’r deddfwrfeydd perthynol
•  Cael ei gefnogi gan alluogrwydd tystiolaeth ac ymchwil annibynnol i yrru, ymgynghori a llunio 

polisi i bob lefel Llywodraeth ac anghenion rhanddeiliaid a strategaeth economaidd, gydag 
ymrwymiad cyfartal ar draws bob un

•  Ymgorffori ‘Meddwl yn fach yn gyntaf’ yn y system ac yn ymgorffori’r holl reoleiddio, meini 
prawf cymhwysedd ac ymgysylltiad a chynrychiolaeth busnes yn y system gyda hyn mewn cof

• Hyrwyddo gweithio trawslywodraethol at ddibenion cyffredin croyw.
•  Cysylltu ar draws ac yn darparu man cyswllt canolog i bob sefydliad a chymorth busnes ar 

draws Cymru a’r DU yn ôl yr angen, o Busnes Cymru a Banc Datblygu Cymru i brifysgolion a 
sgiliau, ac Innovate UK a’r Comisiynau Seilwaith perthynol. Byddir yn trefnu bod ymarferiad 
mapio ar gael ac yn gyhoeddus

•  Cydnabod ac yn defnyddio meysydd capasiti a galluoedd yn y system gyllido etifeddol, megis 
Busnes Cymru, Banc Datblygu Cymru, Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru ac yn eu defnyddio i 
feithrin dysgu a chapasiti ar draws y system ac yn arbennig Awdurdodau Lleol.

Egwyddorion System Cymorth Busnes Dda

Mae angen i unrhyw system cymorth busnes fod wedi’i gerio tuag at ddatblygiad tymor hir, bod 
â llai o gymelliadau i wthio arian allan ar brosiectau a all fod yn ‘bethau newydd sgleiniog’ ond 
nad ydynt yn adeiladu sylfaen i fusnesau bach, ac angen iddi gymell llinellau amser ehangach ar 
gyfer llwyddiant. Mae’n bwysig ei bod i’w gweld yn eistedd y tu allan i anghenion gwleidyddol a 
phrifwyntoedd gwleidyddiaeth pob dydd a’r cylchoedd etholiadol. 

WEr bod y cyd-destun wedi newid yn barod ers ei gyhoeddi, y dadansoddiad mwyaf trwyadl 
o ddatblygiad economaidd rhanbarthol yng Nghymru yn dal i fod yw adroddiad yr OECD 
adolygiad llywodraethu aml-lefel yr OECD.20  Mae’r dadansoddiad yn cyfeirio at bwysigrwydd  
y canlynol:

 •  Meithrin capasiti a defnydd rhesymegol o gapasiti mewn trefn sefydliadol wedi’i leoli’n 
rhanbarthol

 •  Asiantaeth Ddatblygu Ranbarthol hyd braich y rhoddwyd iddi’r gofal o gydgysylltu 
a darparu barn tymor hir annibynnol, yn annibynnol ar gylchoedd etholiadol, gan 
ddarparu cyfranogwr sy’n gallu cysylltu ar draws llywodraethau

 •  Cylchoedd cyllideb aml-flwyddyn.

20   OECD, Dyfodol Datblygu Rhanbarthol a Buddsoddi Cyhoeddus yng Nghymru (OECD/Llywodraeth Cymru: Medi 2020)
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Mae adroddiad yr OECD yn nodi bod llywodraethu a mecanweithiau danfon â rôl allweddol yn y 
defnydd gorau o adnoddau. Ar ben hynny, mae’n dra hysbys fod llywodraethu ac ymddiriedaeth 
ar draws gwahanol raddfeydd yn bwysig i ddefnydd llwyddiannus a doeth o arian cyhoeddus.

Mae maint cyllid yn bwysig wrth gwrs, ac mae FSB Cymru wedi galw’n gyson am yr un swm 
i Gymru ag yr oedd dan yr UE. Mae’n bwysig fod Llywodraeth y DU yn cadw at eu haddewid 
maniffesto fod Cymru’n cadw’r un lefel o arian.

Ond pa un a yw’n fwy o gyllid, yr un faint, neu’n llai o gyllid – ac mae hyn hyd yn oed yn fwy 
pwysig os yw’r pwrs yn llai – mae gwneud y defnydd gorau o arian cyhoeddus a gwneud yn  
siŵr fod y system yn darparu ar gyfer meddwl tymor hir yn hanfodol bwysig i fusnesau bach.  
Wrth gael arian allan, mae’n bwysig ei fod yn mynd i’r ardaloedd a’r sectorau y clustnodwyd eu 
bod â’i angen fwyaf, neu’n cael ei lunio i ddarparu ar gyfer canlyniadau polisi ehangach, ac wedi’i 
lunio i feithrin capasiti a galluoedd i BBaChau ac i dwf busnes. I wneud hyn, mae angen lens 
datblygu economaidd tymor hir, heb effeithiau gwyrdroadol gwyntoedd gwleidyddol, ac mae hyn 
yn pwyntio at gyfarpar sefydliadol, sydd yn briodol yn cael ei ddal yn atebol, sy’n gallu darparu’r  
rôl yma.

Er mwyn i hyn fod yn effeithiol mae angen i wahanol haenau llywodraeth ddeall eu cryfderau 
a’u gwendidau cymharol a sut y mae gweithio’n golegol yn caniatáu cryfderau cyflenwol ac 
yn lliniaru’r gwendidau (gobeithio). Mae llywodraethu lleol yn gallu darparu gwybodaeth a 
hysbysrwydd lleol yn well, yn cysylltu â chymunedau a busnesau lleol a’r potensial i ymgysylltu, 
yn gallu bod yn ddefnyddiol ar gyfer cynlluniau peilot a dysgu ac yn gallu clustnodi sut mae 
pethau’n effeithio’n uniongyrchol mewn cymunedau lleol ac yn llunio polisi’n unol â hynny neu’n 
ymorol am ddarparu buddion ac egin ychwanegol. Er hynny, mae llywodraethu lleol o reidrwydd 
yn wannach o ran capasiti, arbenigedd a chryfder ariannol, yn arbennig ar ôl cyfnod hir o gyni. 

Maen nhw’n gallu darparu effeithiau tameidiog mewn ardaloedd lleol mewn cynlluniau peilot, 
ond efallai na fydd hyn yn arwain at effeithiau cydgysylltiedig wedi’u hadeiladu i raddfa, neu o 
leiaf nid heb gymorth. I’r gwrthwyneb, mae llywodraethau canolog â manteision o ran grym tanio 
economaidd ac maen nhw’n gallu darparu trosolwg strategol i ddatblygiadau cenedlaethol ac 
ariannu prosiectau mawr a all gael effaith sylweddol. Ond, maen nhw hefyd yn brin o’r capasiti ar 
gyfer gwybodaeth leol ac yn gallu bod yn bell oddi wrth effeithiau lleol gwirioneddol, gan edrych 
ar ddata lefel gyfanredol nid o reidrwydd effeithiau a chysylltiadau lleol. 

Mae defnyddio cyrff rhanbarthol (sydd yn y cyd-destun hwn yn cynnwys llywodraeth 
ddatganoledig hefyd) yn gallu darparu rhyngwyneb hanfodol bwysig a rôl gynnull a chydgysylltu 
ddefnyddiol ac wrth ddod â chapasiti rhanbarthol i rym. Os y’i gwneir yn wael fodd bynnag, mae 
perygl o lunio prosesau cyfochrog sy’n arwain at ddyblygu adnoddau a gweithio heb fod pobl yn 
deall ei gilydd, ac wrth ychwanegu haenau o fiwrocratiaeth. Mae rôl cyrff lleol a rhanbarthol o’r 
fath yn bwysig. Ni all cyrff canolog gadw gwybodaeth a chapasiti ardaloedd lleol yn yr un ffordd 
ac ni fyddant yn clustnodi anghenion lleol. Rôl bwysig y lleol yw llunio dadansoddiad o’r farchnad 
a rhwymo strategaethau ehangach wrth anghenion lleol ac i’r gwrthwyneb.

Fel y cyfryw, byddai system dda yn darparu eglurder sefydliadol, sefydlog ar sut i gyflawni hyn, 
sy’n eistedd y tu allan i wleidyddiaeth bleidiol pob dydd a chylchoedd etholiadol ac yr ymddiriedir 
ynddi fel un sy’n annibynnol a hyd braich oddi wrth bob llywodraeth.

•  Dylai Sefydliadau darparu cymorth busnes fod ‘hyd braich’ oddi wrth anghenion gwleidyddol 
pob dydd llywodraeth a bod â’r annibyniaeth i ddarparu’n effeithiol.

•  Dylai unrhyw system newydd wneud defnydd da o arbenigedd a gwybodaeth leol wedi’u 
sefydlu mewn sefydliadau, ac addasu eu rolau a’u cylchoedd gwaith i’r system newydd yn unol 
â hynny, gan ganiatáu’r awtonomiaeth i helpu i lunio darparu tuag at anghenion y farchnad leol.

Mae sefydlu Cyd-bwyllgorau Corfforedig a’r fframweithiau rhanbarthol newydd wedi’u seilio ar 
y Cyd-bwyllgor Corfforedig ac (yn fras) Ranbarthau Dinesig21 yn gyfle i fynd i’r afael â rhai o’r 
materion hyn, ond mae’n bwysig fod yr elfen ranbarthol yn y cyfeiriad teithio o ran darparu yng 
Nghymru yn cael ei chynnwys yn strwythur darparu cyllid newydd y DU i sicrhau’r defnydd gorau 
o adnoddau, a bod y system newydd yn cymell gweithio rhanbarthol ar y cyd ac adeiladu capasiti 
adnoddau.

21   V Gething, Datganiad Ysgrifenedig gan y Gweinidog, ‘Fframweithiau Economaidd Rhanbarthol’ (Rhag 2021)  
https://gov.wales/written-statement-regional-economic-frameworks-publication 
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Maes arbenigedd arall sy’n gallu darparu cyngor a mentoriaeth i gyrff lleol yw ‘cyrff etifeddol’ 
cymorth busnes sydd wedi meithrin dysg ac arbenigedd sylweddol dros y degawdau diwethaf. 
Mae Banc Datblygu Cymru yn gallu darparu opsiynau cyllid a chymorth cryfach, ac mae WEFO yn 
gorff sydd â chysylltiadau rhwydwaith rhanbarthol cryf ac yn gallu darparu cymorth cryf wrth lunio 
prosiectau newydd.22  

Mae’r uchod yn adlewyrchu’n fras y dull o weithio a awgrymwyd gan OECD. Yn naturiol, ni allai 
OECD ddamcaniaethu ynghylch pethau ansicr ynglŷn â strwythur cyllido ansicr lefel y DU, y 
tu hwnt i rybuddio yn erbyn osgoi mecanweithiau rhanbarthol ac arbenigedd sydd yn eu lle 
yn barod. Er hynny, mae’r egwyddorion bras yn dal yn briodol – strwythur clir, gyda rolau a 
chylchoedd gwaith wedi’u nodi’n glir, dealltwriaeth o anghenion pob cyfranogwr a chyfarpar 
sefydliadol clir a phrosesau i sicrhau cyfatebolrwydd ar draws haenau llywodraeth  
a strategaethau.

Dull Gweithredu ‘Meddwl yn Fach yn Gyntaf’ Llywodraeth Gyfan / Gweithio 
trawsadrannol

Mae’r ysgogiadau ble gellir darparu gogwydd yn rhedeg ar draws llawer o feysydd polisi ac 
felly hefyd adrannau – ac mae perygl y gall y rhain gael eu gosod o fewn sefydliadau ac iddynt 
ddilyn gwahanol agendâu sy’n cystadlu. Fel y cyfryw mae’n bwysig fod model ‘meddwl yn fach 
yn gyntaf’ ar draws llywodraeth wedi’i brif ffrydio sy’n ymorol am fecanweithiau cymorth busnes 
addas sy’n gallu cyfrannu at y polisi dan sylw, o sgiliau ac addysg, ymchwil, i ddatgarboneiddio a 
chaffael iechyd. 

Fe all ymrwymiad maniffesto Llywodraeth Cymru i’r Warant Pobl Ifanc o gynnig o gyflogaeth, 
addysg, neu hyfforddiant fod yn enghraifft. Ar yr olwg gyntaf fe all ymddangos fod buddiant 
BBaCh yn ymylol yma. Ond, pan fyddir yn meddwl am brentisiaethau, mae’n bwysig nodi, mewn 
llawer rhan o Gymru – yn arbennig ardaloedd gwledig ac ardaloedd sy’n siarad Cymraeg yn 
bennaf – bod y rhan fwyaf o fusnesau yn yr ardal yn BBaChau. Maen nhw’n allweddol felly i 
ddarparu cyfleoedd hyfforddiant ac addysg i bobl ifanc yn yr ardaloedd hynny ac i’r ardaloedd 
hynny ddarparu ‘cynnig ystyrlon’ gwirioneddol i bobl ifanc. 

Dylai’r prif bolisi gael ei ddefnyddio i edrych ar sut mae prentisiaethau’n cael eu darparu ac i 
edrych ar dargedau. Er enghraifft, mae ffocws ar nifer y prentisiaethau yn ganmoladwy ond bydd 
yn tueddu i gymell darparwyr a’r system tuag at fusnesau mawr sy’n gallu darparu lleoliadau 
lluosog ar un adeg, tra byddai targed ychwanegol o gynyddu nifer y busnesau yn gyffredinol 
sy’n ymgymryd â phrentisiaeth yn cydbwyso hyn ac yn symud y nod tuag at rychwant o wahanol 
fathau o fusnes ac yn gerio’r system yn fwy tuag at BBaChau. Fel hyn gallwn edrych ar system 
ymatebol sydd hefyd yn cynnig gwell chwarae teg ar draws pob rhan o Gymru wrth ddarparu 
cynnig ystyrlon, ac mae hyn o fudd hefyd i BBaChau wrth feithrin eu sgiliau a’u galluoedd.

I hyrwyddo dull busnes bach llywodraeth gyfan o weithredu mae FSB Cymru wedi galw am 
Fil Datblygu Economaidd i fynd i’r afael â’r angen yma i sicrhau persbectif a lens economaidd 
busnes bach o gynllunio i reoleiddio, treth a rhyddhadau drwodd i addysg, sgiliau a dysgu gydol 
oes a phopeth yn y canol. Yn y sefyllfa bresennol o ansicrwydd sylweddol, gall Bil Datblygu 
Economaidd angori dull o weithredu wrth yr economi hefyd a chaniatáu i Lywodraeth Cymru nodi 
ei dull o weithredu yn fanwl ac mewn ffordd hygyrch sy’n dangos bod ei hymagwedd at fusnesau 
bach fel partner pwysig i ddatblygu economaidd yng Nghymru.

•  Dylai Llywodraeth Cymru fabwysiadu dull ‘Meddwl busnes bach yn gyntaf’ o weithredu ar 
draws yr holl ystyriaethau polisi perthnasol ar draws pob adran.

•  Dylai hyn gael ei gefnogi gan Fil Datblygu Economaidd sy’n darparu ar gyfer yr egwyddorion 
a’r canlyniadau a geisir mewn strategaeth, dan ba rai y gall canllawiau eistedd ar gyfer polisi 
sy’n gallu eistedd ar draws adrannau. 

22    OECD, Dyfodol Datblygu Rhanbarthol a Buddsoddi Cyhoeddus yng Nghymru (OECD/Llywodraeth Cymru: Medi 2020)

32 | 4. Y system cymorth busnes – I ble yn awr?



FSB Wales: Creu Busnesau: Creu cymunedau trwy gymorth busnes yng Nghymru 2020

CYMORTH BUSNES CYLLID ARGYFWNG

Rydym wedi nodi yn ein harolwg sut y gallwn, i raddau, dynnu anghenion ymatebwyr 
oherwydd Covid-19 yn rhydd oddi wrth agweddau eraill ar gymorth busnes. ’Dyw hyn 
ddim i ddweud eu bod yn gyfan gwbl ar wahân – bydd Covid yn gofyn am ewyllys ac 
ymgyrch tuag at adferiad, a bydd ymyriad ehangach y wladwriaeth yn debygol o newid y 
berthynas a’r ymgysylltu tymor hir rhwng llywodraethau a busnesau bach. Ar ben hynny, 
mae’n amlwg yn golygu fod BBaChau â mwy o gysylltiad â rhyw fath o fecanwaith cymorth 
busnes (er i raddau helaeth trwy’r system ardrethi busnes) a’u bod yn ymwybodol ohono.

’Dyw hyn ychwaith ddim i wahanu cyllid argyfwng fel rhywbeth y gallwn ei adrannu yn awr 
ac yna’i anwybyddu. Mae dwy flynedd gyntaf y pandemig wedi dangos bod darogan ei 
ddyfodol yn hyderus yn dipyn o siwrnai seithug. 

Yn wir, ar adeg ysgrifennu hwn mae’r amrywiolyn Omicron wedi anrheithio gobeithion 
llawer o fusnesau dros gyfnod Nadolig 2021, ac wedi gadael llawer o sectorau mewn 
sefyllfa beryglus o fregus yn wynebu 2022, ochr yn ochr â phroblemau ehangach 
prinder sgiliau, proses ynni’n codi, amhariadau i’r gadwyn gyflenwi fyd-eang a rheoliadau 
mewnforio newydd yn dilyn Brexit, wedi’u cyplysu â chostau eraill sydd ar y ffordd yn Ebrill 
2022 megis y codiad mewn cyfraniadau Yswiriant Cenedlaethol a llai o ryddhad ar ardrethi 
busnes yng Nghymru fel mae pethau’n sefyll.

Felly mae angen i gyllid argyfwng ddarparu’r cymorth sydd ei angen i sicrhau fod busnesau 
mewn sefyllfa gref i fynd yn ôl i fasnachu ar ddiwedd yr argyfwng. Mae’r argyfwng Omicron 
yn dangos sut y gall hyn fod yn wahanol o ran sector a’i effaith i donnau blaenorol o hyd 
yn oed yr un argyfwng parhaus. Fel y cyfryw mae’n bwysig deall pa lefel o gyllid wrth gefn 
ddylai fod yn ei le a sut y mae angen iddo ystyried asesiadau effaith economaidd cyflym 
i sicrhau cymorth ble mae angen iddo fynd. Bydd y rhain yn wahanol mewn gwahanol 
amgylchiadau, ond mae’n bwysig fod yna dempled i ddeall effaith ysgytwadau penodol 
(boed hwy’n iechyd neu’n bandemig, llifogydd, neu ysgytwadau amgylcheddol ehangach) 
a’i fod yn gallu clustnodi ble dylai cymorth fynd a sut orau y gall gyrraedd y bobl a’r 
busnesau sydd â’i angen yn ôl lleoliad, sector yn ôl mathau o effaith, ac felly ymlaen.

Fel y cyfryw, mae’n gefnlen arall o ansicrwydd, a’n nod yma yw gwahanu’r agweddau 
sylfaenol ar gyfer cymorth busnes tymor hir oddi wrth yr argyfwng i fynd i’r afael â’r 
anghenion ar gyfer cyllid yn y dyfodol yng Nghymru.
Er hynny oll, mae cryn lawer i’w ddysgu oddi wrth ein profiad o’r pandemig.

YMATEB I  ARGYFWNG 
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CASGLIAD

Bydd BBaChau yn gwneud yn well trwy system sy’n sefydlog ac yn edrych at y tymor hir. 
Mae BBaChau â llai o gapasiti, ag angen amseroedd arwain i mewn cryfach, a gan eu bod yn 
annhebyg ar draws Cymru dylai’r weledigaeth tymor hir, a’r sefydliadau strwythurol, cylchoedd 
cyllideb aml-flwyddyn i gyd ffitio tuag at y cyfeiriad meddwl ‘meddwl yn fach yn gyntaf’. 

BBaChau sy’n ffurfio’r crynswth llethol o fusnesau yng Nghymru – er mwyn i Gymru ddatrys 
problemau economaidd sy’n bod ers tro mae dull o weithredu sy’n gweithio i BBaChau yn 
hanfodol. Maen nhw wedi’u seilio a’u sylfaenu yn ein cymunedau ac yn darparu gwasanaethau ac 
amwynderau hanfodol bwysig yn ogystal â swyddi a ffyniant (fel mae’r pandemig wedi’i ddangos). 
Nhw sy’n ffurfio’r sylfaen ar gyfer datblygu economaidd lleol ac yn creu gwerth o fewn ein 
cymunedau. Mae strategaeth twf BBaCh – wedi’i seilio a amgylch ein gwaith ‘canol coll’ –  
yn edrych ar y twf cynaliadwy sy’n creu mentrau canolig eu maint â sail gadarn yn ein cymuned, 
gan ddarparu sylfaen gryfach ar gyfer ysgytwadau yn y dyfodol a ble mae gwerth a chyfalaf –  
yn ogystal ag uwchsgilio a meithrin capasiti – yn cael ei gadw yn ein cymunedau, ac wedi’u gerio 
tuag at ddarparu cwmnïau cystadleuol sy’n gallu ffynnu ar draws y DU ac yn rhyngwladol tra’u 
bod yn cadw eu hunaniaeth a’u buddion lleol.

Mae canlyniadau o fwy o bwys i lwyddiant busnes na strwythurau, neu drafodaethau 
cyfansoddiadol, ond mae’n hanfodol bwysig fod strwythurau yn sefydlog, clir ac wedi’u gerio 
tuag at lwyddiant a datblygiad tymor hir BBaChau, er mwyn darparu ar gyfer y canlyniadau gorau 
i BBaChau ac i ddarparu norm sefydliadol ar draws llywodraethau a sefydliadau i ‘feddwl yn fach 
yn gyntaf’. 

Dylai system sy’n gweithio fod er budd eiriolwyr trefniadau cyfansoddiadol a newydd yn dilyn 
Brexit hefyd – i Brexit gael ei ystyried yn llwyddiant tymor hir mae’n hanfodol bwysig fod 
systemau cyllido wedi’u gerio i ganiatáu i gymunedau a busnesau lunio’r systemau hynny yn ôl 
eu hanghenion, tra’u bod yn manteisio ar ac yn gwneud y defnydd gorau o’r adnoddau sylweddol 
y gall Llywodraeth y DU alw arnynt i ddylanwadu ar y problemau sy’n wynebu ein gwahanol 
wledydd a chymunedau yn y DU. Bydd profi bod llywodraethau’n gallu gweithio gyda’i gilydd yn 
effeithiol ac i gyfannu ei gilydd yn bwysig i lwyddiant busnesau ar draws y DU yn y dyfodol. 

Mae’r ddaear yn parhau’n ansicr, ond y nod ddylai fod i’w lunio i ffitio anghenion ein busnesau 
bach. Gyda’r dymuniad hwn i gymryd y cam cyntaf y mae FSB Cymru wedi rhyddhau’r adroddiad 
hwn, gyda’r nod o amlinellu a rhoi ein barn ar yr hyn y dylai system dda ei wneud, beth ddylai’r 
egwyddorion fod a sut y gallwn ddychmygu holl wahanol haenau llywodraeth yn mwyafu eu 
cryfderau perthynol tra’u bod yn gwrthbwyso’u gwendidau perthynol gyda’i gilydd i ddelio â’r 
heriau sylweddol y mae busnesau yn eu hwynebu yn y dyfodol, y maen nhw wedi’u clustnodi 
eu bod yn ymorol am dyfu, ond hefyd o ran pontio i sero net ac adfer wedi Covid. Mae angen i’r 
system allu darparu cymorth er lles y cyhoedd, twf economaidd a thwf swyddi, a thuag at adferiad 
ar ôl argyfwng, ac y gellir ei llunio i ddiwallu’r anghenion hynny, os ydym i gyd yn ymrwymo iddi.

Mae busnesau bach wedi cael ychydig flynyddoedd anodd – mae’n hanfodol bwysig fod yr holl 
gyfranogwyr yn gweithio gyda’i gilydd i ddarparu ar gyfer cymorth yn y dyfodol yn ogystal â 
chymorth argyfwng sydd ei angen arnynt, ac i adeiladu’r adferiad ar sylfeini cadarn anghenion 
busnesau bach.
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Trosolwg o’r sampl

Cynhaliwyd yr arolwg ar-lein gan gwmni ymchwil Verve ar ran yr FSB, a gwahoddwyd aelodau’r 
FSB i ateb holiadur ar gymorth busnes. Llenwyd yr arolwg gan 189 o ymatebwyr dros gyfnod o  
8 Tachwedd i 24 Tachwedd 2021.

O ran maint busnesau yn ôl nifer y gweithwyr, roedd y dadansoddiad o’r sampl fel a ganlyn:

Mae hyn yn cyd-fynd yn fras â’r lefelau y byddem yn eu disgwyl gan bob categori o fusnes bach. 
Fel y cyfryw mae’r sampl, yn fras, yn cynrychioli’r gymuned fusnes ehangach o ran maint.

O ran lleoliad roedd y dadansoddiad fel a ganlyn, gydag ardaloedd yn dilyn ardaloedd y 
Cyd-Bwyllgor Corfforedig fel y’u diffiniwyd gan Lywodraeth Cymru (enwodd ymatebwyr lle’r 
oeddynt yn byw yn eu hawdurdod lleol):

O ystyried maint cymharol De-Ddwyrain Cymru (gyda 10 o’r 22 awdurdod lleol ac o ran 
poblogaeth) a Chanolbarth Cymru (2 awdurdod lleol bach o ran poblogaeth), mae hyn eto fel y 
byddid yn ei ddisgwyl i raddau helaeth.

Roedd rhan fwy o’r sampl yn dweud eu bod yn ddynion (63%) gyda 34% yn dweud eu bod yn 
ferched. Roedd yn well gan 2% beidio â dweud. Mae hyn mewn gwirionedd yn orgynrychiolaeth 
fach o fusnesau sy’n eiddo i ferched – yn ôl adroddiad a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru ar 
Ferched mewn entrepreneuriaeth, yng Nghymru mae’r gyfran o fusnesau sy’n eiddo i ferched yn 
28%, yn agos at lefel y DU o 31%, ac mae hyn wedi aros yn gyson ers rhai blynyddoedd. 

Roedd gogwydd o ferched yn y sampl tuag at y rheini sy’n hunangyflogedig nag yn y sampl 
ehangach. Yn ôl Arolwg y DU o’r Llafurlu, mae 33% o bobl hunangyflogedig yn ferched (yn 
cyfateb i tua 1.63 miliwn) ac mae 67% yn ddynion (3.32 miliwn). Eto felly, mae ein sampl yn dilyn 
trywydd y tueddiadau hyn yn fras.

23 Ein pwysoliad arferol pe’i defnyddid (ni wnaethom wneud hynny gyda’r sampl hwn) 
fyddai

Dim 27%

0 – 9 56%

10 – 49 15%

50 – 249 2%

23   Cefnogi Menywod Entrepreneuraidd yng Nghymru: Ffordd Ymlaen i Gymru (Llywodraeth Cymru: 2019), t 8; ar gael ar:  
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-01/supporting-entrepreneurial-women-in-wales-an-approach-for-
wales.pdf 

Gogledd Cymru 26%

Canolbarth Cymru 13%

De-Orllewin Cymru 23%

De-Ddwyrain Cymru 38%

23% O gweithwyr

61% 1 to 9

10% 10 to 19

4%s 20 to 49

2% 50+
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