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Crynodeb Gweithredol  
 
Cafodd y Rhaglen Ymchwil Fewnol (Gwasanaethau Gwybodaeth a Dadansoddi, 

Llywodraeth Cymru) gomisiwn ym mis Ionawr 2016 gan y tîm Entrepreneuriaeth a 

Chyflawni i gynnal ymchwil gyda sylfaenwyr ac arweinwyr Busnesau Bach a Chanolig 

(BBaChau) yng Nghymru sy’n allforio, ac sy’n fusnesau twf uchel neu sydd â’r potensial i 

fod yn fusnesau twf uchel, er mwyn deall eu llwybrau a rhwystrau i dwf. Mae’r Sefydliad ar 

gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) yn diffinio busnesau twf uchel fel 

yr holl fusnesau sydd â thwf blynyddol cyfartalog o fwy nag 20 y cant y flwyddyn, dros 

gyfnod o dair blynedd, ac sydd â deg neu fwy o gyflogeion. Diben yr ymchwil archwiliol 

hon oedd datblygu ac asesu defnyddioldeb dull o ganfod cwmnïau twf uchel yng Nghymru 

a darparu data ansoddol dangosol ynghylch eu llwybrau, ffactorau galluogol a rhwystrau i 

dwf. Byddai’r dadansoddiad hwn yn cael ei ddefnyddio gan Lywodraeth Cymru i adnabod, 

teilwra a thargedu ei hymyriadau er mwyn sicrhau twf pellach i’r busnesau hynny sydd 

eisoes yn dangos twf a’r rhai sydd â’r potensial i wireddu twf uchel.   

Mae Llywodraeth Cymru yn cydnabod bod ganddi rôl allweddol o ran creu amgylchedd i 

feithrin entrepreneuriaeth a chynorthwyo entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau i 

ddechrau, datblygu a thyfu busnesau. Yn 2015, roedd Cymru yn un o wyth gwlad 

Ewropeaidd a ddewiswyd i gyfranogi yn Rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaeth Ranbarthol 

Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT REAP), rhaglen fyd-eang dros ddwy flynedd 

sydd wedi’i bwriadu i sbarduno twf economaidd a’r broses o greu swyddi trwy 

entrepreneuriaeth sy’n seiliedig ar arloesi. Ar ben hynny, mae Llywodraeth Cymru yn 

darparu cyfres o wasanaethau cymorth i Entrepreneuriaid a BBaChau i alluogi busnesau 

Cymru i wireddu eu potensial; ymhlith y gwasanaethau hyn mae’r Rhaglen Cyflymu Twf 

sy’n cynnig cymorth unigol i fusnesau newydd a BBaChau sydd â dyheadau a photensial 

ar gyfer twf uchel.   

Roedd Llywodraeth Cymru yn awyddus i gael dealltwriaeth well am safbwyntiau 

entrepreneuriaid ac arweinwyr busnesau am y berthynas rhwng arloesi, allforio a thwf 

uchel, a’r rhan y gall y ffactorau hyn fod wedi’i chwarae yn eu llwybr tuag at dwf, gyda 

golwg ar ddatblygu fframwaith ar gyfer adnabod a chefnogi busnesau â photensial ar gyfer 

twf uchel yn y dyfodol. Er mwyn goleuo datblygiad y metrigau asesu hyn, fe gynhaliodd y 

Rhaglen Ymchwil Fewnol astudiaeth beilot a oedd yn cynnwys dadansoddiad data eilaidd 

o setiau data presennol ac yna set fach o gyfweliadau ansoddol gyda chwmnïau twf a thwf 

uchel sy’n allforio o Gymru. Ceir asesiad o gryfderau a gwendidau’r ffynonellau data 

perthnasol i gyd-fynd â’r ymchwil. 

Nodau’r ymchwil oedd: 

• Adnabod set o ddangosyddion y gellir eu defnyddio i asesu a yw busnes yn fusnes 

twf uchel a chrynhoi ffynonellau data perthnasol sy’n dal yr wybodaeth hon;  

• Adnabod busnesau a berchnogir yng Nghymru sy’n allforio ar hyn o bryd ac sydd 

naill ai eisoes yn fusnesau twf uchel, neu sy’n tyfu ac sydd â’r potensial i gyflawni 

twf uchel; 

• Archwilio llwybrau tuag at dwf, arloesi ac allforio, a pherthnasoedd rhwng twf, 

arloesi ac allforio ymhlith y busnesau a adnabuwyd er mwyn deall ffactorau sy’n 
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ysgogi twf uchel, rhwystrau i dwf uchel a ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru gefnogi 

twf uchel neu’r busnesau hynny sydd â’r potensial ar gyfer twf uchel; 

• Darparu gwybodaeth ar gyfer cydweithwyr yn y tîm Polisi Entrepreneuriaeth am 

ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael ynghylch cwmnïau twf a thwf uchel. Bydd hyn 

yn amlygu bylchau pwysig o ran y data ac yn adnabod ffynonellau gwybodaeth 

perthnasol wrth fonitro cynnydd busnesau a chynllunio ymyriadau yn seiliedig ar yr 

wybodaeth fwyaf cyfoes; 

• Cynghori ynghylch sut orau i gynnal dadansoddiadau o’r fath natur yn y dyfodol a 

pha ddata y byddai angen ei gasglu i wneud dadansoddiad cadarn yn bosibl. 

Defnyddiodd y dadansoddiad ddwy brif set ddata a gymerwyd o gronfa ddata FAME ac a 

ategwyd â datganiad micro-ddata gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol a oedd yn rhoi 

gwybodaeth am yr holl BBaChau sydd wedi’u lleoli yng Nghymru. Rhaid nodi bod FAME 

yn cynnwys cofnodion ar gyfer 80,000 o’r 140,000 o fusnesau fwy neu lai sydd wedi’u lleoli 

yng Nghymru; diffyg a briodolir i’r ffaith bod busnesau’n rhannu gwybodaeth am eu cwmni 

ar sail wirfoddol. Rydym felly’n cydnabod nad yw’r dadansoddiad yma’n seiliedig ar gronfa 

ddata gynhwysfawr a dylid cadw hyn mewn cof wrth ddarllen y canfyddiadau. 

Cafodd Rheolwyr Gyfarwyddwyr busnesau twf uchel a busnesau a oedd yn dangos y 

potensial i fod yn fusnesau twf uchel eu dethol o sampl o gwmnïau twf a thwf uchel a 

gymerwyd o’r set ddata gyfunol i ddod am gyfweliad. Fe wnaeth dadansoddiad o naw 

cyfweliad a gwblhawyd, a oedd yn cynnwys dau gwmni twf uchel a saith cwmni a oedd yn 

nesáu at dwf uchel, ddarparu dealltwriaeth fwy manwl am y ffactorau sy’n cyfrannu at dwf 

busnes ac fe helpodd hefyd i ganfod pa gymorth, ym marn y busnes, fyddai fwyaf buddiol 

o ran eu hamcanion ar gyfer y dyfodol.   
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Canfyddiadau Allweddol 

Mae cymhwyso diffiniad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad 

Economaidd o dwf uchel i BBaChau yng Nghymru wedi dangos bod y rhan fwyaf o 

gwmnïau sy’n profi twf yn methu â bodloni’r mesur o ran twf blynyddol cyfartalog o 

20 y cant dros dair blynedd.  O ystyried perthnasedd y mesur hwn a dosbarthiad 

cwmnïau twf a thwf uchel, awgrymir bod strategaethau cymorth ar gyfer y busnesau hyn 

yn cael eu teilwra ar sail eu statws presennol.   

Mae cyfnodau o dwf a thwf uchel yn aml yn gylchol ac yn ysbeidiol a gallant 

ddigwydd mewn busnes o unrhyw oed.   Disgrifiodd busnesau twf a thwf uchel 

bwysigrwydd cymorth allanol, gan gynnwys cymorth gan Lywodraeth Cymru ac 

Awdurdodau Lleol, mewn cyfnodau amrywiol yn eu datblygiad. Fodd bynnag, fe wnaeth 

ymatebwyr alw am wneud cyllid grant yn fwy hyblyg er mwyn alinio â chylch oes a 

blaenoriaethau’r cwmni. Amlygodd busnesau eraill yr angen i gyllid grant fod â chylch 

gwaith ehangach, gan ei gwneud yn bosibl defnyddio cyllid ar gyfer mwy o fathau o 

gynlluniau gwella busnes neu gymorth i fynd i’r afael â phroblemau cynaliadwyedd a allai 

effeithio ar dwf.   

Nid oedd data ar gael i ganfod unrhyw berthynas achosol rhwng arloesi, arbrofi a 

thwf.  Fodd bynnag, i reolwyr gyfarwyddwyr y rhan fwyaf o gwmnïau y rhoddwyd cyfweliad 

iddynt roedd yn amlwg bod y ddau weithgaredd yn hynod gyflenwol o ran ysgogi a chynnal 

twf. Yr hyn a oedd fwyaf trawiadol oedd pwysigrwydd cynyddu gwybodaeth trwy 

gydweithio ym mhob agwedd ar fywyd busnes, boed hynny’n golygu gweithio gyda 

Sefydliadau Addysg Uwch (SAUau) i ddatblygu cynnyrch arloesol, neu feithrin 

perthnasoedd da â’r rhai a oedd yn rhoi cymorth grant.   

 

Mae’r ymchwil hon wedi helpu i adnabod ystod o ffynonellau data gwahanol a’r 

wybodaeth a ddelir ganddynt.  Defnyddiwyd cryfderau setiau data FAME a’r Swyddfa 

Ystadegau Gwladol i ddarparu dadansoddiad manylach o’i gymharu â defnyddio’r naill set 

ddata neu’r llall ar ei phen ei hun. Roedd hyn yn golygu bod modd cwblhau dadansoddiad 

gwell gan ddefnyddio amrywiaeth ehangach o ddangosyddion. Fodd bynnag, roedd rhai 

anghysonderau a chofnodion dyblyg yn y data a gyflenwyd, a oedd yn ei gwneud yn anodd 

cadarnhau ffigyrau trosiant cywir ar gyfer cwmnïau. Darparwyd dadansoddiad llawn o 

ffynonellau data perthnasol ac asesiad o’u cryfderau a’u gwendidau ar gyfer y tîm polisi 

mewn dogfen ar wahân i’r adroddiad hwn.  

Mae angen data gwell ynghylch busnesau newydd i ddeall eu llwybrau tuag at dwf – 

a gallai ymchwil bellach ganolbwyntio ar ddeall yr hyn sydd eisoes yn cael ei gasglu, ac 

ym mha setiau data, a pha un a oes angen casglu data pellach i lenwi’r bylchau o ran deall 

twf busnesau newydd.   
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Argymhellion 

1. Dylai’r canfyddiadau hyn oleuo’r broses o gasglu data/gwybodaeth yn y 

dyfodol mewn perthynas â BBaChau yng Nghymru. Mae’r dull a ddefnyddir yma’n 

amlygu’r ffaith bod data ar gael i gadarnhau statws twf cwmnïau yng Nghymru ac y gall 

hyn gynnig cipolwg werthfawr ar weithgareddau BBaChau. Mae hyn yn sail i 

ddadansoddiad pellach o’r mathau o fusnesau nad ydynt wedi’u cynnwys yma, megis y set 

ehangach o BBaChau sy’n masnachu gartref yn unig, er mwyn ehangu ein dealltwriaeth 

am dwf busnesau. Bydd hyn yn darparu dadansoddiad llawn o’r bylchau o ran ffynonellau 

data ac ansawdd y data a fydd yn ein galluogi i symud ymlaen o ran deall sut i ymdrin â’r 

bylchau hyn. 

2. Dylunio offeryn casglu data i gasglu tystiolaeth ar dwf busnes yn fwy 

systematig. Unwaith y bydd dadansoddiad pellach o fathau eraill o fusnesau wedi cael ei 

gwblhau, efallai y bydd gan ymchwilwyr a llunwyr polisïau wybodaeth well am gryfderau a 

gwendidau’r setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn cynghori y dylid dylunio set 

ddata i gyfuno’r data presennol a chasglu data sydd ar goll i gynhyrchu offeryn sy’n addas 

at ddiben monitro perfformiad busnesau dros y tymor hir.  

3. Efallai y bydd timau polisi’n dymuno ystyried ymgorffori tystiolaeth ansoddol 

mewn gwaith monitro yn y dyfodol hefyd. Mae data o gyfweliadau wedi bod yn 

arbennig o addysgiadol o ran deall y manylion mewn perthynas ag arloesi, allforio a thwf 

a’r perthnasoedd cymhleth rhwng y gweithgareddau hyn. Mae’r materion hyn yn newid 

dros amser ac maent yn amhrisiadwy o ran deall sut y gallai cymorth wedi’i deilwra 

effeithio ar fusnes. Mae’n amlwg nad yw data ar ei ben ei hun yn rhoi digon o 

ddealltwriaeth. Argymhellir, felly, bod unrhyw waith monitro yn y dyfodol yn cynnwys 

casglu data ansoddol o bryd i’w gilydd i sicrhau bod timau polisi’n parhau i fod yn wybodus 

ynghylch y sefyllfaoedd sy’n wynebu busnesau unigol. 

4. Ystyried cymorth wedi’i deilwra i fusnesau sy’n canolbwyntio ar gynnal 

llwyddiant i gwmnïau twf uchel, ond sydd hefyd yn cynorthwyo cwmnïau sy’n methu 

â chyrraedd y trothwy 20 y cant o drwch blewyn i ddod yn gwmnïau twf uchel. Mae’r 

ymchwil hon wedi amlygu’r ffaith y gellir ystyried yng Nghymru bod cyfran fach o’r 

cwmnïau sy’n allforio’n fusnesau twf uchel, ond bod grŵp llawer mwy sy’n tyfu, ond sydd 

ychydig islaw’r trothwy o 20 y cant. Dylai timau polisi ystyried ymchwil feintiol ac ansoddol 

er mwyn goleuo’r broses o ddylunio cymorth wedi’i deilwra ar gyfer busnesau unigol. I 

gwmnïau twf uchel, bydd yn golygu cynnal twf, neu eu llywio trwy gyfnodau anodd gan 

geisio cynnal twf. I gwmnïau twf, gallai olygu llunio cymorth neu strategaethau priodol i’w 

galluogi i ddod yn gwmnïau twf uchel. 

5. Ystyried materion a godwyd trwy ddadansoddi ansoddol wrth ddatblygu 

cymorth wedi’i deilwra i fusnesau. Fe wnaeth data ansoddol amlygu rhai o’r materion o 

ran derbyn ymyriadau, megis natur gylchol twf a natur oportiwnistaidd mynediad i 

farchnadoedd allforio. Dylai ystyriaeth i gyd-destun penodol busnesau a’u nodau byrdymor 

a hirdymor arwain y broses o ddethol ymyriadau i hwyluso twf yn y ffordd orau. 
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1. Cyflwyniad 
 
Mewn unrhyw wlad, fel Cymru, mae’n bwysig creu’r amodau i entrepreneuriaid a busnesau 
allu ymsefydlu, tyfu a bod yn llwyddiannus. Daw hyn trwy fynd ati yn gyntaf i greu 
amgylchedd ffafriol, neu ‘ecosystem entrepreneuraidd’ – y cyfuniad cywir o seilwaith 
economaidd, adnoddau ac agweddau sy’n datblygu o fewn y cyd-destun lleol, 
cenedlaethol neu hyd yn oed uwchgenedlaethol y mae’r busnes yn gweithredu ynddo 
(Jenkins, 2014). Yn ail, mae llywodraeth yn ystyried ers tro byd bod ganddi rôl allweddol o 
ran cynorthwyo perchnogion busnesau ar hyd eu ‘siwrne entrepreneuraidd’, ac i 
gynorthwyo busnesau bach a chanolig (BBaChau) i dyfu ac i gydnabod dan ba 
amgylchiadau y mae gan fusnesau’r potensial i dyfu ar gyfradd uwch. Mae’r busnesau hyn 
wedi cael eu hadnabod fel rhai y mae arnynt angen ymyriadau penodol i gynyddu i’r eithaf 
eu potensial ar gyfer twf ac i sicrhau eu bod yn cyfrannu at gymuned fusnes ffyniannus ac 
o ganlyniad at ffyniant economaidd Cymru.  
 
Mae nifer o fentrau academaidd a mentrau polisi wedi cael eu cynnal dros y blynyddoedd 
diwethaf i adnabod a chefnogi busnesau twf uchel yng Nghymru. Ers 1999, mae Prosiect 
50 Twf Cyflym Cymru, baromedr allweddol ar gyfer mesur gweithgarwch entrepreneuriaeth 
yng Nghymru wedi bod yn cyhoeddi rhestr o’r busnesau sy’n tyfu gyflymaf ledled y wlad. 
Mae’r prosiect 50 Twf Cyflym yn cydnabod cwmnïau (o bob maint) mewn perchnogaeth 
breifat yng Nghymru a’u cyfraniad at greu cyfoeth a chyflogaeth yn seiliedig ar werthiant y 
cwmni. Fodd bynnag, cyn ennill y gydnabyddiaeth hon, mae’n bwysig deall sut y 
cyflawnodd y cwmnïau hyn dwf uchel o’r fath, a pha un a ddefnyddiwyd cyngor a chymorth 
i gynyddu eu potensial ar gyfer twf i’r eithaf. 
 
O fewn Llywodraeth Cymru, mae nifer o gynlluniau cymorth busnes ar gael i 
entrepreneuriaid a pherchnogion busnesau bach sy’n ceisio gwella ar eu llwyddiant. Mae 
Busnes Cymru, gwasanaeth cyngor a chymorth i fusnesau Llywodraeth Cymru, yn 
gweithredu gan ddefnyddio cyllid Ewropeaidd i gefnogi ac annog gweithgarwch 
entrepreneuraidd ym mhoblogaeth Cymru, ond mae hefyd yn rhoi cymorth dilynol i 
BBaChau, gan roi cyfuniad o gyngor cyffredinol a chyngor wedi’i deilwra ynghylch 
agweddau amrywiol ar gynllunio busnes, cyllid, marchnata, arloesi a mwy. Fel rhan o 
Busnes Cymru, mae’r Rhaglen Cyflymu Twf (AGP) hefyd yn darparu cyfres o 
wasanaethau cymorth i fusnesau â 250 o gyflogeion neu lai, ac sydd â’r potensial i dyfu o 
leiaf 20% o flwyddyn i flwyddyn, creu swyddi sydd â chyflogau da ac sy’n gynaliadwy a 
mentro i farchnadoedd rhyngwladol (gwefan y Rhaglen Cyflymu Twf, 2016). Cafodd 
Cymorth i Ddechrau Busnesau Newydd ei redeg hefyd gan Adran yr Economi, 
Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth (EST) gynt yn Llywodraeth Cymru fel rhan o gylch 2007-13 
o gyllid Ewropeaidd, gyda gogwydd tuag at gefnogi BBaChau â photensial ar gyfer twf.  
 
Yn 2015, dewiswyd Cymru hefyd fel un o’r rhanbarthau i gymryd rhan yn Rhaglen 
Sbarduno Entrepreneuriaeth Ranbarthol Sefydliad Technoleg Massachusetts (MIT REAP), 
rhaglen ddwy flynedd lle mae gwledydd/rhanbarthau’n cydweithio i lunio strategaethau neu 
gynlluniau gweithredu i gyflymu twf economaidd a’r broses o greu swyddi trwy 
entrepreneuriaeth seiliedig ar arloesi (IDE) (MIT REAP, 2016). Yn dilyn cyfranogiad yr 
Alban yn 2014, a arweiniodd at gynllun gweithredu i wella’r ecosystem entrepreneuraidd 
ac a alwodd ar randdeiliaid perthnasol i weithredu er mwyn rhoi’r camau gweithredu hyn ar 
waith (MIT REAP, 2014), mae Cymru’n gobeithio datblygu ei strategaeth addasedig ei 
hun. Mae hyn yn arwydd o ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ddeall ffactorau galluogol 
a rhwystrau i arloesi mewn entrepreneuriaeth ac i ddefnyddio gwybodaeth a gafwyd o’r 
rhaglen i adnabod meysydd pwysig a gwella twf mewn ecosystem sy’n cynnwys BBaChau 
yn bennaf.   
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Er bod amrywiaeth o gyllid a chymorth ar gael i BBaChau, nid oes digon o ddata ar gael 
ynghylch nifer y BBaChau sy’n fusnesau twf uchel, neu sydd â’r potensial i fod yn 
fusnesau twf uchel yn y dyfodol agos. Er ei fod yn cydnabod llwyddiant, mae prosiect y 50 
Twf Cyflym yn dibynnu ar drefn lle mae busnesau’n hunanddethol i gael eu hystyried yn un 
o’r 50 busnes sy’n tyfu gyflymaf, ac felly gall fod yn peidio â chynnwys busnesau allweddol 
yng Nghymru sy’n batrymau enghreifftiol ar gyfer twf ond nad ydynt yn rhoi eu hunain 
gerbron. Mae’r 50 Twf Cyflym yn canolbwyntio ar fusnesau mwy yn ogystal â BBaChau. Er 
bod hon yn strategaeth gynhwysol ar gyfer y gymuned fusnes gyfan yng Nghymru, 
BBaChau yw’r mwyafrif llethol o fusnesau yng Nghymru, ac felly mae angen ffocws ar 
adnabod busnesau twf uchel (yn unol â mathau eraill o gymorth). 
 
Cydnabyddir bod y data sydd ar gael i fynd ati’n systematig i adnabod twf uchel neu 
botensial ar gyfer twf uchel mewn BBaChau yng Nghymru’n gyfyngedig, fel y mae 
dealltwriaeth am y ffactorau galluogol a’r rhwystrau i dwf, a pha un a oes ar y busnesau 
hyn angen rhyw fath o gymorth penodol i’w galluogi i fod ar flaen y gad yn y farchnad. Ym 
mis Tachwedd 2015, fe roddodd y Tîm Polisi Entrepreneuriaeth, sy’n rhan o Adran yr 
Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol yn Llywodraeth Cymru, gomisiwn i’r Rhaglen 
Ymchwil Fewnol (RhYF) i gynnal dadansoddiad o’r data a oedd ar gael ar y pryd ynghylch 
cwmnïau yng Nghymru a oedd eisoes yn fusnesau twf uchel, neu a oedd â’r potensial i 
ddod yn fusnesau twf uchel. Y nod oedd canfod, trwy astudiaeth beilot, a oedd y data a 
oedd ar gael o ansawdd digon da i adnabod busnesau perthnasol. Penderfynwyd y byddai 
is-set ar wahân o ddata’n cael ei harchwilio yn lle ceisio dadansoddi’r set ddata gyfan ar 
gyfer BBaChau sy’n gweithredu yng Nghymru, sy’n gyfanswm o tua 236,595 (StatsCymru, 
2015). Gan ddefnyddio adnoddau’r RhYF, penderfynwyd y byddai’r chwiliad am ddata 
perthnasol yn canolbwyntio ar BBaChau sy’n gweithredu yng Nghymru, ond yn benodol y 
rhai a oedd hefyd yn allforio nwyddau neu wasanaethau. Byddai hyn yn darparu sampl 
hydrin gan ei gwneud yn bosibl hefyd i’r RhYF gadarnhau ansawdd y data a oedd eisoes 
yn bodoli.   
 
Nodau’r Ymchwil 
Nodau’r ymchwil felly oedd: 
 

 Adnabod set o ddangosyddion y gellir eu defnyddio i asesu a yw busnes yn fusnes 
twf uchel a chrynhoi ffynonellau data perthnasol sy’n dal yr wybodaeth hon;  

 Adnabod busnesau a berchnogir yng Nghymru sy’n allforio ar hyn o bryd ac sydd 
naill ai’n fusnesau twf uchel, neu sy’n tyfu ac sydd â’r potensial i gyflawni twf uchel; 

 Archwilio llwybrau tuag at dwf, arloesi ac allforio, a pherthnasoedd rhwng twf, 
arloesi ac allforio ymhlith y busnesau a adnabuwyd er mwyn deall cymhellion, 
rhwystrau a ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru gefnogi twf uchel neu’r busnesau 
hynny sydd â’r potensial ar gyfer twf uchel; 

 Darparu gwybodaeth ar gyfer cydweithwyr yn y tîm Polisi Entrepreneuriaeth am 
ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael ynghylch cwmnïau twf a thwf uchel. Bydd hyn 
yn amlygu bylchau pwysig o ran y data ac yn adnabod ffynonellau gwybodaeth 
perthnasol wrth fonitro cynnydd busnesau a chynllunio ymyriadau yn seiliedig ar yr 
wybodaeth fwyaf cyfoes; 

 Cynghori ynghylch sut orau i gynnal dadansoddiadau o’r fath natur yn y dyfodol a 
pha ddata y byddai angen ei gasglu i wneud dadansoddiad cadarn yn bosibl. 

 
Mae canfyddiadau’r ymchwil wedi cael eu defnyddio i adnabod yr hyn yr ydym eisoes yn ei 
wybod am dwf BBaChau yng Nghymru sy’n allforio, ond hefyd i adnabod bylchau yn y data 
y mae ei angen i adnabod busnesau twf uchel a busnesau sydd â’r potensial i fod yn 
fusnesau twf uchel. Cafodd y prinder gwybodaeth ynghylch cwmnïau a sectorau ei 
adnabod yn Adolygiad Mewnol Llywodraeth Cymru o Dystiolaeth Entrepreneuraidd (2014), 
a nododd fod dealltwriaeth bellach am fusnesau twf uchel yn flaenoriaeth trwy fuddsoddi 
mewn ymchwil bellach.  
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Nid yw’r ymchwil hon yn ddadansoddiad o’r sylfaen BBaChau yng Nghymru yn ei 
chyfanrwydd. Nod yr astudiaeth beilot yw cadarnhau a yw dadansoddiadau pellach o’r 
natur hon yn ddichonadwy ar gyfer y boblogaeth BBaChau yn fwy cyffredinol a chynghori 
sut y gellid gwneud hyn yn llwyddiannus. Yn ogystal â’r dadansoddiad data eilaidd, 
cynhaliwyd naw cyfweliad ansoddol dros y ffôn gyda pherchnogion/cyfarwyddwyr 
busnesau twf uchel a hefyd busnesau a oedd yn dangos twf, ond nid digon i gael eu 
hystyried yn fusnesau twf uchel. Byddai’r data hwn yn ei gwneud yn bosibl cael 
dealltwriaeth fwy manwl am gyd-destun hanesyddol y BBaCh, eu llwybrau unigol tuag at 
dwf, y ffactorau galluogol a rhwystrau a’r dimensiynau arbennig a ychwanegir at y darlun 
hwn trwy rôl y busnesau mewn gweithgarwch arloesi ac allforio. Mae’r nodwedd sy’n 
ymwneud ag allforio’n un bwysig, gan fod penderfyniad y BBaCh i allforio nwyddau a 
gwasanaethau’n aml yn ei osod ar wahân i’r rhai sy’n dewis masnachu yn y farchnad 
gartref yn unig. Mae’r berthynas rhwng cwmnïau sy’n allforio a’u hymgysylltiad ag ymchwil 
a datblygu (YaD) o ddiddordeb hefyd o ran y penderfyniad i ymuno â’r farchnad ryngwladol 
ac effeithiau arloesi ac allforio ar ei gilydd. Mae’r prosiect hwn yn ei gwneud yn bosibl rhoi 
sylw manwl i’r materion penodol hyn, gan roi cyngor ynghylch dadansoddiadau tebyg yn y 
dyfodol ar gyfer busnesau â nodweddion a gofynion gwahanol.  
 
Bydd y cyfuniad o ddadansoddiad eilaidd a chanfyddiadau ansoddol yn rhoi cipolwg hefyd 
ar ganfyddiadau am gyngor, cymorth ac ymyriadau ariannol, ac a oes cymorth, neu pa 
gymorth gan Lywodraeth Cymru neu gymorth arall y mae busnesau’n ystyried ei fod yn 
ddefnyddiol ar gyfer y dyfodol. Bydd hyn o gymorth i drefnu ymyriadau effeithiol ac wedi’u 
teilwra gan y Llywodraeth i feithrin twf uchel ar gyfer BBaChau yn y dyfodol. 
 
Mae’r adran ganlynol yn archwilio rhywfaint o’r llenyddiaeth allweddol mewn perthynas â 
BBaChau a thwf uchel, cyfranogiad BBaChau mewn marchnadoedd allforio, rôl arloesi, a’r 
berthynas rhwng arloesi a gweithgarwch allforio. Mae adran tri yn nodi’r fethodoleg a 
fabwysiadwyd ar gyfer yr ymchwil hon, mae adran pedwar yn rhoi canlyniadau’r 
dadansoddiad eilaidd gan ddefnyddio cronfa ddata FAME a microddata’r Swyddfa 
Ystadegau Gwladol; ac mae adran pum yn rhoi dadansoddiad o ganfyddiadau’r 
cyfweliadau dros y ffôn gyda pherchnogion/cyfarwyddwyr BBaChau twf uchel. Yn olaf, 
mae adran 6 yn rhoi rhai casgliadau am yr hyn y mae’r data’n ei ddweud wrthym am 
gwmnïau twf uchel, ond hefyd pa wybodaeth sy’n eisiau neu’n anghyflawn, gan ein hatal 
rhag ffurfio barn wybodus. Mae’r adran hon hefyd yn darparu rhai argymhellion ynglŷn â 
sut y gallai’r dadansoddiad hwn gael ei addasu a’i ehangu i gael ei ddefnyddio i ddeall twf 
mewn BBaChau sy’n masnachu o fewn y DU yn unig, a’i rannu yn ôl nodweddion cwmnïau 
i adnabod materion penodol a theilwra cymorth.  
 
 



10 

2. Adolygiad o Lenyddiaeth 
 
Mae’r adran hon yn darparu adolygiad byr o lenyddiaeth ar ffurf erthyglau academaidd 
perthnasol ac adroddiadau gan y Llywodraeth sy’n berthnasol i’r ymchwil hon. Nid 
adolygiad systematig o’r llenyddiaeth mohono ar unrhyw gyfrif, ond mae’n rhoi crynodeb 
o’r materion allweddol mewn perthynas â thwf uchel, arloesi ac allforio ar gyfer BBaChau. 
Mae peth o’r data’n ymwneud yn benodol â’r DU, a chynhaliwyd ymchwil arall mewn 
gwledydd o amgylch y byd. Nid oes astudiaethau academaidd sy’n mynd i’r afael â 
materion ar gyfer BBaChau a berchnogir yng Nghymru, ond mae adroddiadau eraill, megis 
Adroddiad y Monitor Entrepreneuriaeth y Byd 2014, yn rhoi dealltwriaeth am yr 
amgylchedd entrepreneuraidd yng Nghymru. 
 
Mae’r adran gyntaf yn ymdrin â’r diffiniad o dwf uchel a’r ffactorau galluogol a rhwystrau i 
dwf, ac yna ceir trafodaeth am y mathau amrywiol o arloesi a gyflawnir gan BBaChau a’r 
berthynas rhwng arloesi a thwf. Ar ôl hyn eir ati i archwilio patrymau allforio BBaChau, gan 
ystyried y ffactorau galluogol a’r rhwystrau i gwmnïau bach mewn sectorau amrywiol, gan 
gloi â thrafodaeth am y cydadwaith rhwng arloesi, allforio a thwf. Mae’r adolygiad hefyd yn 
cynnwys trafodaeth am y data sydd ar gael ar gyfer Cymru ynghylch entrepreneuriaeth a 
thwf, ac mae’n nodi’r bylchau o ran ymchwil a gwybodaeth am gwmnïau twf uchel yng 
Nghymru. Mae’n dod i’r casgliad, yn dilyn yr ymchwil i’r amgylchedd entrepreneuraidd yng 
Nghymru (2014), bod angen mwy o ymchwil i ddeall sut y mae entrepreneuriaid yn 
datblygu ac yn tyfu eu busnesau. Mae dealltwriaeth am yr hyn sy’n gwneud BBaCh yn 
fusnes twf uchel, sy’n pontio’r bwlch mewn gwybodaeth ynglŷn â’r broses sefydlu busnes 
ar gyfer datblygu cwmni sy’n tyfu ac sy’n llwyddiannus, a’r ffactorau galluogol a’r rhwystrau 
sy’n gynhenid yn y broses hon yn dal heb ei nodi’n llawn eto yng nghyd-destun Cymru. 
Wrth geisio gwneud hynny, rydym nid yn unig yn amcanu at ddeall pa ddata sy’n eisiau, 
ond hefyd at ddeall a yw’r data’n bodoli er mwyn deall hyn yn fwy llawn, ac a oes angen 
data pellach er mwyn creu darlun mwy cywir. 
 
BBaChau Twf a Thwf Uchel 
Y diffiniad o gwmni twf uchel a ddefnyddiwyd yn yr ymchwil hon yw diffiniad y Sefydliad ar 
gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD) fel a nodir yn Llawlyfr OECD-
Eurostat ar Ystadegau Demograffeg Busnes (2007), sy’n ddiffinio ‘busnes twf uchel’ fel a 
ganlyn; 
 

‘Yr holl fusnesau â thwf blynyddol cyfartalog sy’n uwch nag ugain y cant y flwyddyn, 
dros gyfnod o dair blynedd ac sydd â deg neu fwy o gyflogeion ar ddechrau’r cyfnod 
arsylwi. Mae twf felly’n cael ei fesur yn ôl nifer y cyflogeion ac yn ôl trosiant.’ 
 

Fel rhan o’r ymchwil hon, er bod llawer o gwmnïau’n tyfu o fewn ychydig flynyddoedd i 
gael eu ffurfio rydym yn cydnabod nad yw llwybrau a phatrymau o ran twf busnes yn 
unffurf (Levie, 2006). Gall cwmnïau dyfu ar unrhyw adeg yn eu bodolaeth, nid dim ond yn y 
blynyddoedd cynnar wedi iddynt gael eu sefydlu (Brown et al, 2014). Felly rydym yn 
ystyried cwmnïau o bob maint, yn hytrach na chanolbwyntio ar gwmnïau gasél, a ddiffinnir 
fel a ganlyn; 
 

‘Yr holl fusnesau hyd at bum mlwydd oed sydd â thwf blynyddol cyfartalog sy’n 
uwch nag ugain y cant y flwyddyn dros gyfnod o dair blynedd, ac sydd â deg neu 
fwy o gyflogeion ar ddechrau’r cyfnod arsylwi.’ 
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Yn seiliedig ar waith Levie (2008) i adolygu damcaniaethau am dwf busnes ar draws 
gwahanol fathau o gwmnïau trwy gydol ail hanner yr 20fed ganrif, mae’r gwaith hwn yn 
cydnabod, er bod busnesau ar y cyfan yn gryf eu cymhelliad i dyfu a dod yn fwy 
llwyddiannus, nad yw llwybrau tuag at dwf yn unffurf. Mae’n nodi, er bod bwriadau i dyfu’n 
gyffredin, nad yw pob cwmni bach, ifanc yn tyfu, ac nad yw llwybrau tuag at dwf yn dilyn 
un llwybr sefydledig, profedig tuag at dwf (Birch, 1987, yn Levie, 2008). Mae tystiolaeth 
ddiweddar (Brown et al, 2014) hefyd wedi herio’r dybiaeth mai’r cwmnïau twf ifancaf yw’r 
rhai sy’n profi twf cyflym neu uchel bob amser, gan ddadlau dros ehangu cymorth y sector 
cyhoeddus i gynnwys cwmnïau sefydledig yn ogystal â busnesau newydd â photensial 
uchel.   
 
Er mwyn darparu ar gyfer y gymysgrywiaeth hon mewn patrymau twf busnes, mae Levie 
yn dadlau o blaid y Model Cyflyrau Dynamig, lle mae fframwaith systemau agored yn 
gweithredu, gan ddarparu ar gyfer cymhlethdod yn natblygiad busnes. Mae’r model 
busnes a fabwysiadwyd i gyflawni hyn yn galluogi’r cwmni i ymgorffori gweithgareddau, 
adnoddau, mentrau cydweithio a lleoliadau strategol er mwyn goroesi yn ei amgylchedd 
busnes, ac i addasu’n gyflym os yw ffactorau allanol yn newid. Cyfeirir at hyn fel cyflwr 
dynamig. Nod cyflyrau dynamig yw adlewyrchu perthynas optimaidd rhwng model busnes 
y cwmni a’i amgylchedd. Gall fod unrhyw nifer o gyflyrau dynamig o fewn bodolaeth 
cwmni, a gall y cyflyrau hyn ddigwydd mewn unrhyw drefn. Mae Levie yn cynnig newid o 
feddwl am dwf cwmnïau yn nhermau’r trosiad organeb, a chyfeirio ein ffordd o feddwl tuag 
at asesu pa mor effeithiol yw cyflwr dynamig penodol mewn perthynas â’r amgylchedd y 
mae’r cwmni wedi’i leoli ynddo. 
 
Y bwriad felly yw cydnabod nad yw twf o bosibl yn dilyn patrwm llinol a ddiffinnir gan 
‘gamau’ eglur, ond bod ffocws ar BBaChau mewn perthynas â’u modelau busnes, yn 
hytrach na’u hoed, yn ddefnyddiol yn yr achos hwn. Mae’r ymchwil hon felly’n ceisio deall 
statws twf BBaChau a berchnogir yng Nghymru. Pa gyfran o BBaChau yng Nghymru sy’n 
rhai twf uchel, a beth yw natur eu twf? Bydd deall a yw twf yn wir yn gylchol a beth yw’r prif 
ffactorau sy’n effeithio ar BBaChau yng Nghymru’n gwestiwn allweddol yn y cyfweliadau 
ansoddol.   
 
Ffactorau Galluogol a Rhwystrau i Dwf 
Caiff twf ei ysgogi’n bennaf gan economi sy’n iach ac yn tyfu, a ddynodir gan Gynnyrch 
Domestig Gros sy’n codi. Mae Masnach a Buddsoddi y DU (UKTI), yn ei ymchwil i’r modd 
y mae BBaChau yn torri i mewn i farchnadoedd twf uchel (2013), wedi canfod bod 
cwmnïau o bob oed a maint, nid dim ond busnesau mawr, yn cael llwyddiant yn y 
marchnadoedd hyn. Mae llwybrau tuag at dwf ar gyfer BBaChau yn ddibynnol i raddau 
helaeth ar nodweddion yr entrepreneur a’r amgylchedd entrepreneuraidd. Mae Papur 
Gwyn y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd ar Dwf a Bwriadau Twf (2013) yn dangos bod 
ffactorau ysgogol a dylanwadol oddi mewn ac oddi allan yn effeithio ar lwybr a maint twf. O 
ran ffactorau oddi mewn, neu’r rhai sy’n fewnol i’r busnes, mae nodweddion y prif 
entrepreneur a’r busnes ei hun o ddiddordeb. Mae’r cwmnïau hynny a arweinir gan 
entrepreneuriaid gwrywaidd, iau yn fwy tebygol o fod â bwriadau i dyfu. Ceir perthynas 
gadarnhaol hefyd rhwng parodrwydd i fentro a pherfformiad busnes, gyda data o lawer o 
wledydd yn awgrymu bod hyn yn arbennig o wir am fusnesau llai, er bod cyfeiriad yr 
achosiaeth yn aneglur. Mae’r adroddiad hefyd yn canfod bod cysylltiad rhwng arloesedd 
ac uchelgais i dyfu, ond bod y berthynas i’w gweld yn un ddwyffordd, gyda thwf yn 
darparu’r adnoddau i arloesi, ond hefyd bod entrepreneuriaid o bosibl yn ystyried mai 
arloesi yw’r allwedd i sicrhau twf pellach. O ran nodweddion y busnes, gall twf uchel 
ddigwydd ar draws pob sector, nid dim ond busnesau uwch-dechnolegol (Y Cyngor 
Ymchwil Ewropeaidd, Brown et al, 2014), ac mewn busnesau o unrhyw oed. Roedd 
cydberthynas gadarnhaol hefyd rhwng bwriad i dyfu a dwyster allforio, gydag effeithiau 
amrywiol i grwpiau gwahanol, effeithiau bach i entrepreneuriaid eginol, effeithiau canolig i 
berchnogion busnesau newydd ac effeithiau bach i berchnogion busnes sefydledig.  
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O ran effeithiau oddi allan, canfuwyd fod baich rheoleiddiol uchel yn gallu cael effaith 
negyddol ar nifer yr entrepreneuriaid sydd â gogwydd at dwf, ac mae hyn yn cael effaith 
arbennig o niweidiol ar nifer yr entrepreneuriaid pan fo baich rheoleiddiol yn cydadweithio 
â rheolaeth y gyfraith. O ran cymharu nifer yr entrepreneuriaid sydd â gogwydd at dwf yn y 
DU ac mewn gwledydd eraill, mae unigolion o’r fath yn fwy cyffredin yn UDA o’i gymharu 
â’r DU. Efallai fod hyn i’w briodoli i faint cymharol y farchnad dwf yn UDA. Ymddengys 
hefyd fod cymhellion i greu cyfoeth yn llai cyffredin ymhlith entrepreneuriaid sydd â 
gogwydd at dwf yn y DU. 
 
Mae’r tueddiadau hyn yn amlygu rhai o’r nodweddion entrepreneuraidd sy’n arwydd o dwf 
busnes yn ogystal ag ystyried cyfluniad y busnes a’r amgylchedd macroeconomaidd 
ehangach fel ffactorau sy’n dylanwadu ar botensial busnes i dyfu. Fel a grybwyllwyd yn 
adroddiad y Cyngor Ymchwil Ewropeaidd, mae cyfranogi mewn gweithgarwch arloesi ac 
allforio a dwyster y gweithgarwch hwnnw’n ffactorau pwysig a allai gyflymu twf BBaCh. Yr 
hyn sy’n eisiau yma yw dealltwriaeth eglur am effaith ffactorau mewnol ac allanol ar 
allforio, arloesi a thwf mewn BBaChau yng Nghymru. Bydd yr ymchwil yn ceisio deall yr 
amgylchedd busnes penodol ar gyfer cwmnïau twf a thwf uchel yng Nghymru ac effaith 
amodau macroeconomaidd ar lwybrau tuag at dwf. Bydd hyn yn sail i lunio ymyriadau 
polisi i hwyluso twf, gan fod yn ymwybodol sut y bydd ffactorau oddi mewn ac oddi allan i’r 
busnes yn cael effaith ar effeithiolrwydd y cynlluniau hynny.  
 
Arloesi, Allforio a Thwf mewn BBaChau  

Ers tro byd, mae arloesi wedi bod yn cael ei nodi fel elfen sy’n hollbwysig i dwf y cwmni, ac 
sydd â pherthynas gydadweithiol â dynodwyr eraill twf, megis allforio. Yn yr adran hon 
mae manteision arloesi ac allforio’n cael eu nodi, ac mae’r berthynas alluogi gymhleth 
rhwng y ddau weithgaredd yn cael ei thrafod. 
 
Gall gweithgarwch arloesi gan fusnes fod ar nifer o wahanol ffurfiau; cynnyrch, proses, 
marchnata ac arloesi agored. Ystyr arloesi mewn cynnyrch yw datblygu a/neu wella 
cynnyrch y bydd y busnes yn neu wedi ei gyflwyno i’r farchnad, tra bo arloesi mewn proses 
yn golygu gwella prosesau busnes neu gynhyrchu sy’n gwneud y gwaith o redeg y busnes 
neu weithgynhyrchu cynnyrch yn fwy darbodus, yn fwy effeithlon, ac felly’n rhatach. Ystyr 
arloesi mewn marchnata yw gweithredu dull marchnata newydd sy’n golygu newidiadau 
sylweddol i ddyluniad neu ddeunydd pacio cynnyrch, neu’r modd y caiff cynnyrch ei osod, 
ei hyrwyddo neu ei brisio (Y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd, 
2005). O ran gwella ansawdd eu gweithgarwch arloesol, gall busnesau fabwysiadu dull 
arloesi agored, lle maent yn manteisio ar wybodaeth sy’n llifo i mewn ac allan i wella 
arloesi mewnol a hefyd defnyddio’r rhwydweithiau y maent wedi’u creu i ehangu eu 
marchnad ar gyfer manteisio’n allanol ar arloesi. Canfu Arolwg Arloesedd y DU gan yr 
Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau (2013) fod BBaChau yn fwy tebygol o ymgymryd â 
mathau ‘ehangach’ o arloesi na chwmnïau mwy, a fyddai’n cynnwys ymchwil a datblygu 
mewnol, hyfforddiant neu gaffael gwybodaeth allanol. Ymddengys felly fod arloesi agored 
yn fwy defnyddiol i BBaChau sy’n ceisio tyfu. Mae Love a Roper (2015) wedi canfod bod 
BBaChau yn aml yn cael mwy o fudd o arloesi agored na chwmnïau mwy, gan fod yr 
ecosystem arloesi’n gryf a bod partneriaid posibl ar gyfer trosglwyddo gwybodaeth yn 
hygyrch. Felly mae’n bwysig bod â dealltwriaeth am y gwahanol fathau o arloesi gan 
fusnesau, a’r ffyrdd y mae BBaChau yn ceisio manteisio ar lifoedd gwybodaeth o fewn eu 
cymuned fusnes benodol i wella’r ffordd y maent yn arloesi a dod yn fusnes sy’n tyfu.  
 
Mae Love a Roper (2015) hefyd yn canfod y bydd y cwmnïau hynny sy’n arloesi’n fwy 
cynhyrchiol, effeithlon a phroffidiol na rhai nad ydynt yn arloesi. Mae eu hadolygiad hwy o 
dystiolaeth bresennol ar arloesi, allforio a thwf ymhlith BBaChau yn dangos bod perthynas 
gadarnhaol rhwng y rhai sy’n arloesi mewn cynnyrch a phroses, a chynhyrchiant, a hefyd 
rhwng cynhyrchiant a thwf. Yn eu hastudiaeth i ganfod a yw ymchwil a datblygu’n arwain 
at dwf ymhlith cwmnïau fferyllol mawr a bach, canfu Demirel a Mazzucato (2012) fod 
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effaith gadarnhaol ymchwil a datblygu ar dwf (pan gaiff ei fesur yn ôl cynnydd canrannol 
blynyddol mewn gwerthiant) yn ddibynnol iawn ar nodweddion y cwmni, sef ei faint a natur 
y gweithgarwch arloesol. Er bod ymchwil a datblygu’n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar 
dwf cwmnïau ar lefel grynswth pa un a ydynt yn patentu eu datblygiadau arloesol ai peidio, 
dim ond cwmnïau llai (llai na 500 o gyflogeion) a oedd yn patentu’n gyson oedd yn cael 
budd o dwf ar lefel y cwmni. Cydnabyddir bod arloesi’n cael effaith gadarnhaol ar dwf ar y 
cyfan, ond mae’r astudiaethau hyn ac astudiaethau eraill yn amlygu’r angen i ystyried y 
cyfuniadau penodol o nodweddion cwmnïau a natur amgylchedd busnes BBaChau wrth 
bennu’r hyn sy’n gweithio mewn gwirionedd o ran sicrhau a chynnal twf.  
  
Ar yr un pryd, mae penderfyniad cwmni i allforio’n cael ei ystyried yn ddatblygiad 
cadarnhaol ar ei lwybr tuag at dwf. Mae Adroddiad Masnach a Buddsoddi y DU, 
Discovering High Growth (2013) yn nodi bod 98 y cant o’r rhai a oedd yn cynnal busnes â 
gwledydd tramor yn gwerthu’n uniongyrchol neu drwy asiant, er bod tystiolaeth hefyd i 
awgrymu bod cwmnïau twf uchel yn rhyngwladoli gan ddefnyddio amrywiaeth eang o 
ddulliau mynediad, megis mentrau ar y cyd, buddsoddiadau tramor uniongyrchol, 
pryniannau a phartneriaid tramor) (Brown et al, 2014). Heb os nac oni bai, mae allforio’n 
hollbwysig i gyflawni a chynnal twf parhaus. Mae llawer o’r llenyddiaeth yn amlygu 
perthynas gadarnhaol rhwng allforio, arloesi a thwf, gydag Arolwg Arloesedd y DU yn 
canfod bod y mwyafrif o allforwyr hefyd yn arloesi mewn rhyw ffordd (2013). Fodd bynnag, 
mae natur y cydadwaith hwn yn gymhleth. Canfu Golovko a Velentini (2011) fod arloesi ac 
allforio’n weithgareddau cyflenwol, gydag allforio’n annog y cwmni i ryngweithio a chael 
budd o’r wybodaeth yn ei farchnad ryngwladol. Ar yr un pryd, trwy weithgarwch arloesol, 
gall cwmnïau ymuno â marchnadoedd newydd gyda chynnyrch gwell a gwella llwyddiant ei 
fusnes cartref a rhyngwladol. Mae maint y cwmni a dwyster hysbysebu’n effeithio’n 
gadarnhaol ar y penderfyniad i allforio, lle mae dwyster cyfalaf yn cael effaith gadarnhaol 
ar y penderfyniad i arloesi, ond effaith negyddol ar benderfyniadau i ddechrau allforio. 
Fodd bynnag, mae’r natur gyflenwol hon yn ddibynnol ar allu’r cwmni i amsugno’r 
wybodaeth sydd ar gael mewn marchnadoedd allforio ac mae angen i’r wybodaeth hon 
gael ei defnyddio’n effeithiol mewn gweithgarwch arloesi a bod o werth mewn 
marchnadoedd cartref a rhyngwladol. 
 
Mae cymhlethdod y cydadwaith hwn, sy’n ddibynnol ar ffactorau galluogol mewnol ac 
allanol, yn cael ei gydnabod gan Love a Roper (2015). Mae’r ffactorau galluogol mewnol ar 
gyfer perthynas lwyddiannus rhwng arloesi ac allforio’n cynnwys bodolaeth sgiliau da o ran 
rheoli a gallu technegol, y gallu i gydweithio neu bartneru â busnesau eraill neu SAUau i 
oresgyn cyfyngiadau ar sgiliau mewnol, gallu cryf ym maes ymchwil a datblygu, argaeledd 
buddsoddiad cyfalaf a’r gallu i gael cymorth gan y Llywodraeth i dalu costau suddedig 
ymuno â marchnadoedd rhyngwladol. Mae buddsoddi mewn dylunio’n cael effaith 
gadarnhaol ar arloesi ac mae canlyniadau allforio’n gryfach lle mae cwmnïau’n gogwyddo 
dyluniad eu cynnyrch at anghenion eu cwsmeriaid. Nid yw cael patentau’n arwyddocaol ar 
gyfer cynnal twf, ond mae arweinyddiaeth a rheolaeth dda’n cyfrannu at lwyddiant, er bod 
allforio’n aml yn oportiwnistaidd yn hytrach na bod yn flaenoriaeth strategol. Mae ffactorau 
galluogol allanol yn cynnwys gweithredu mewn ecosystem arloesi gref, lle mae mynediad 
at bartneriaid a gwybodaeth yn doreithiog. Bydd argaeledd cymorth gan y Llywodraeth (yn 
gymorth ariannol neu anariannol) yn cael effaith gadarnhaol hefyd, ac mae BBaChau yn 
fwy tebygol o arloesi oherwydd y rhwystrau y gall y cymorth hwn helpu i’w goresgyn.  
 
Mae Love a Roper, fel Golovko a Valentini (2011), hefyd yn ei gwneud yn glir bod 
cwmnïau hynod gynhyrchiol yn hunanddethol ar gyfer gweithgarwch allforio, am yr union 
reswm eu bod yn fwy cynhyrchiol yn y lle cyntaf ac yn gallu ysgwyddo’r costau suddedig. 
Nid ydynt yn fwy effeithlon am eu bod yn allforio, ond maent ar y cyfan yn fwy effeithlon na 
chwmnïau nad ydynt yn allforio yn y lle cyntaf. Er mai cymysg yw’r dystiolaeth, dangoswyd 
fod cwmnïau’n gallu dod yn fwy cynhyrchiol trwy allforio, gan fod cystadleuaeth gryfach yn 
arwain at gynnyrch gwella mwy cystadleuol, a bod effaith ‘dysgu trwy allforio’ fel y’i gelwir 
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yn digwydd. Gall fod effaith o ran dysgu ac effaith o ran graddfa, lle gellir gwella cynnyrch 
a’i werthu am bris uwch o ganlyniad i allforio. Cafodd yr effaith ‘dysgu trwy allforio’ ei 
dangos gan Love a Ganotakis (2013) hefyd, lle mae bod yn rhan o’r farchnad ryngwladol 
yn gwella perfformiad cwmnïau uwch-dechnolegol sy’n allforio trwy fynediad at wybodaeth 
eu partneriaid masnachu. Fodd bynnag, roedd yr effaith yn gymhleth. Cyflawnir yr effaith 
‘dysgu trwy allforio’ dim ond os yw cwmnïau’n allforio’n gyson, ac mae tebygolrwydd uwch 
y bydd y rhai sy’n allforio’n arloesi yn y tymor canolig o’i gymharu â’r rhai nad ydynt yn 
allforio. O ran arloesi, er bod tystiolaeth bod ymchwil a datblygu mewnol ac allanol yn cael 
effaith gadarnhaol ar ganlyniadau arloesi, mae mwy iddi na hynny yn yr ystyr bod 
gweithgarwch ymchwil a datblygu mewnol yn cael effaith gadarnhaol ar y tebygolrwydd o 
arloesi, tra bod presenoldeb ymchwil a datblygu mewnol ac allanol yn benderfynyddion 
pwysig ar gyfer dwyster arloesi. Mae’r effaith ‘dysgu trwy allforio’ yn cynorthwyo cwmnïau i 
oresgyn rhwystrau i arloesi, ond nid yw’n cael unrhyw effaith ar ddwyster arloesi.  
 
Mae Esteve-Perez a Rodriguez (2013) hefyd yn archwilio’r rhyngberthynas ddynamig 
rhwng ymchwil a datblygu ac allforio mewn cwmnïau gweithgynhyrchu bach a chanolig yn 
Sbaen. Gan ystyried annibyniaeth a thraws-barhad y gweithgareddau hyn, mae’n 
cadarnhau cydymddibyniaeth gref yn yr ystyr y bydd allforio’n cynyddu’r tebygolrwydd o 
gyflawni gweithgarwch ymchwil a datblygu. Mae parhad hefyd yn bwysig yn y berthynas 
hon, gan fod dechrau allforio’n gynharach yn golygu bod busnes 67 y cant yn fwy tebygol 
o fod yn allforio ar hyn o bryd o’i gymharu â’r rhai nad oeddent yn allforio. Roedd y rhai a 
ddechreuodd gyflawni gweithgarwch ymchwil a datblygu’n gynharach yn eu hoes 37 y cant 
yn fwy tebygol o fod yn gwneud hynny ar hyn o bryd na’r rhai nad oeddent wedi cyflawni 
gweithgarwch ymchwil a datblygu’n flaenorol. Ceir perthnasoedd gwannach o ran traws-
barhad, gyda’r rhai a ddechreuodd arloesi’n gynharach 22.5 y cant yn fwy tebygol o fod yn 
allforio ar hyn o bryd, a’r rhai a ddechreuodd allforio’n gynharach 12.9 y cant yn fwy 
tebygol o arloesi. Mae hyn yn dangos cymhlethdod y gydymddibyniaeth rhwng y ddau 
weithgaredd y tu hwnt i’r syniad syml bod y naill o fudd i’r llall.  
 
Mae’r adolygiad hwn wedi dangos y rhwystrau ariannol sy’n wynebu busnesau bach wrth 
allforio neu arloesi; y costau suddedig sy’n gysylltiedig ag ymuno â marchnadoedd allforio 
a’r cyfalaf y mae ei angen i arloesi. I gwmnïau bach, mae’r broblem hon yn enbyd ac yn 
aml bydd y rhai sydd eisoes yn hynod gynhyrchiol yn hunanddethol ar gyfer allforio a/neu 
arloesi am eu bod yn gallu goresgyn y costau hyn. Er y gall arloesi ac allforio arwain at dwf 
ynddynt eu hunain, maent yn fwy effeithiol ar y cyd, gyda ‘dysgu trwy allforio’ yn arwain at 
fewnlifau cynyddol o wybodaeth a gweithgarwch arloesol yn arwain at gynnyrch gwell ac, o 
ganlyniad, at dwf. Mae’r rhyngberthynas yn gymhleth, ac mae canlyniadau’n ddibynnol ar 
nodweddion cwmnïau a’u hamgylchedd busnes, gyda thystiolaeth yn dangos ei bod yn 
anodd adnabod y berthynas rhwng allforio a dwyster arloesi, er enghraifft.  
 
Ar gyfer cwmnïau sy’n profi twf yng Nghymru, nid oes rhyw lawer o ddealltwriaeth am y 
cydadwaith cymhleth rhwng arloesi, gweithgarwch allforio a thwf. Yr hyn sydd o 
ddiddordeb yma yw ystyried i ba raddau y mae ymchwil a gynhelir mewn gwledydd eraill, 
neu ar lefel y DU, yn alinio â gweithgarwch busnes cwmnïau sy’n gweithredu yng nghyd-
destun gwlad fach, megis Cymru. Bydd yr ymchwil hon yn ceisio deall i ba raddau y mae 
arloesi agored yn bodoli ac ar ba ffurf y mae; beth yw manteision arloesi ac allforio i 
BBaChau yng Nghymru; beth yw’r berthynas rhwng allforio ac arloesi, a sut y mae’r 
berthynas hon yn cyfrannu at dwf? Bydd hefyd o ddiddordeb ystyried a yw a sut y mae’r 
effaith ‘dysgu trwy allforio’ yn berthnasol i BBaChau yng Nghymru, ac i ba raddau y mae 
hyn yn cyfrannu at dwf yn y cwmni. 
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Dulliau polisi o gefnogi cwmnïau twf uchel 
Fel y mae Brown et al (2014) yn ei nodi mewn papur gwaith gan NESTA; ystyrir mai 
cwmnïau twf uchel yw’r prif fath o dwf cyflogaeth ac maent felly’n cael amrywiaeth eang o 
gymorth ac ymyriadau er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gyfrannu’n gadarnhaol i dwf yr 
economi ar y cyfan. Mae hyn wedi bod yn arbennig o bwysig yn y DU yn dilyn argyfwng 
ariannol 2008. Ar lefel y DU a Chymru, mae’r rhai yr ystyrid eu bod yn gwmnïau twf uchel 
wedi bod yn gallu cael gafael ar gyllid a mathau eraill o gyngor a chymorth er mwyn cynnal 
eu twf. Fodd bynnag, mae Brown et al yn cynnig nad yw rhai ymyriadau gan y Llywodraeth 
yn cael eu targedu’n ddigon effeithiol i roi cymorth priodol, a bod angen mwy o ymchwil i’r 
modd y mae cwmnïau twf uchel yn cyflawni twf cyn y gellir llunio ymyriadau polisi effeithiol.    
 
Nod y rhaglen FutureFifty a’r prosiect 50 Twf Cyflym yw amlygu storïau llwyddiant y 
cwmnïau sy’n tyfu gyflymaf yn y DU ac yng Nghymru yn y drefn honno. Fodd bynnag, mae 
diffiniad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd a ddefnyddir i 
ddiffinio twf uchel yn her i BBaChau ei gyflawni, yn enwedig yng Nghymru, ac mae’n 
hepgor cwmnïau sydd o bosibl yn tyfu’n gyflym ond yn methu â chyrraedd y trothwy ar 
gyfer y categori hwn o drwch blewyn (Anyadike-Danes et al, 2013). Am y rheswm hwn y 
mae hefyd yn bwysig, wrth geisio dod i wybod mewn mwy o fanylder pa gwmnïau sy’n rhai 
twf uchel, ystyried y rhai sy’n tyfu ac sydd â’r potensial i dyfu ymhellach yn y dyfodol. Mae 
natur hynod gylchol twf yn golygu y gall y rhai sy’n tyfu ddod yn rhai twf uchel yn y 
flwyddyn neu ddwy nesaf. Bydd adnabod y cwmnïau hyn a pham a sut y maent yn tyfu, 
rhywbeth na wyddys rhyw lawer amdano, yn ei gwneud yn bosibl deall pa fathau o 
gymorth sydd fwyaf priodol ac ar ba adeg.  
 
Mae papur Brown et al yn chwalu mythau sy’n gysylltiedig â chwmnïau twf uchel, sef eu 
bod wastad yn newydd ac yn ‘gaseliaid’ ifanc. Mae tystiolaeth wedi dangos bod y mwyafrif 
o gwmnïau twf uchel yn hŷn ac yn fwy nag yr oeddem yn ei gredu’n flaenorol. Yn y DU, 
dangosodd astudiaeth gan NESTA fod 70 y cant o’r cwmnïau twf uchel yn bump oed o 
leiaf (2009). Mae hyn yn herio’r dybiaeth gan lunwyr polisïau mai dim ond BBaChau 
newydd y dylid eu targedu gyda chymorth ar gyfer twf ac mae’n codi’r cwestiwn sut y dylid 
cynorthwyo BBaChau hŷn. Myth arall y mae Brown et al (2006) yn ei nodi yw bod cwmnïau 
twf yn cyflawni twf llinellol, cyson. Mae Garnsey et al (2006) wedi canfod, i’r gwrthwyneb, 
bod twf yn aml yn eratig, yn anrhagweladwy ac yn para am amser cyfyngedig. Cynghorir 
llunwyr polisïau i deilwra cymorth busnes fel ei fod yn alinio â chyfnodau twf, gan eu bod 
yn aml yn anghyson â’i gilydd, gan arwain at ddiffyg effeithiolrwydd i gwmnïau pan fo 
arnynt ei angen fwyaf. Mae Brown et al yn amlygu’r angen am ymchwil bellach i ganfod sut 
y mae cwmnïau’n tyfu, yr adnoddau y mae’u hangen arnynt i gynnal twf, a chynnal y twf 
hwnnw fel bod BBaChau yn dod yn gwmnïau ystod ganol. Ceir prinder gwybodaeth hefyd 
am ansawdd a chynaliadwyedd y cyfleoedd cyflogaeth a ddarperir gan gwmnïau twf uchel. 
 
O ran allforio ac arloesi, o ystyried y gydymddibyniaeth sy’n amlwg rhwng y 
gweithgareddau hyn, dylai llunwyr polisïau gymryd hyn i ystyriaeth wrth lunio polisïau i 
gefnogi busnesau, ac yn ddelfrydol dylent lunio ymyriad sy’n cefnogi’r ddau ar y cyd, yn 
hytrach na mentrau ar wahân a allai wrthdaro o ran eu nodau a’u canlyniadau (Esteve-
Perez a Rodriguez, 2013). Awgrymwyd y dylai cymorthdaliadau i BBaChau sy’n allforio 
gael eu cyflwyno’n raddol os oes effaith o ran ‘dysgu trwy allforio’n digwydd (Love a 
Ganotakis, 2015). Fodd bynnag, profodd hyn yn her wrth ystyried cyfleoedd ar gyfer 
allforio a thwf; gan fod nifer o BBaChau yn cyflawni’r gweithgareddau hyn ar sail 
oportiwnistaidd, gan olygu bod unrhyw ddysgu’n ysbeidiol. 
 
O ran rhai o’r mythau ynghylch cwmnïau twf uchel a amlygwyd gan adroddiad NESTA, 
bydd diddordeb wrth gynnal yr ymchwil hon mewn deall a yw unrhyw un o’r rhain yn wir 
am BBaChau a berchnogir yng Nghymru. Os felly, gall yr ymchwil ddarparu gwybodaeth ar 
gyfer llunwyr polisïau a fydd yn sail i deilwra’u hymyriadau ar gyfer cwmnïau twf a thwf 
uchel, gan ddefnyddio’r data mwyaf diweddar ynghylch Cymru’n benodol.  
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Y cyd-destun Cymreig ac ymdrin â bylchau mewn gwaith ymchwil 
Er bod cryn dipyn o lenyddiaeth academaidd ar gael i ddarparu gwybodaeth ynghylch y 
rhyngberthnasoedd rhwng arloesi ac allforio, mae llai yng nghyd-destun Cymru a 
busnesau a berchnogir yng Nghymru. Mae cryn dipyn o’r data cyfredol sydd ar gael yn 
ymwneud â nodweddion egin entrepreneuriaid a chyfanswm gweithgarwch 
entrepreneuraidd, megis y data a gyhoeddir gan Fonitor Entrepreneuriaeth y Byd (GEM). 
Ar lefel Cymru, mae cyfanswm gweithgarwch entrepreneuraidd yn 7.1 y cant, nad yw’n 
sylweddol wahanol i’r cyfartaledd o 6 y cant a’r amcangyfrif o 8.6 y cant ar gyfer y DU 
(GEM, 2014). Mae adroddiad Monitor Entrepreneuriaeth y Byd ar gyfer Cymru hefyd yn 
nodi bod cyfanswm gweithgarwch economaidd ymhlith oedolion ifanc o 18-29 oed wedi 
codi o 4.9 y cant yn 2013 i 8.4 y cant yn 2014, a’i fod wedi codi ymhlith grwpiau oedran 
eraill. Cododd y rhai a oedd yn rhagweld y byddent yn dechrau busnes yn y tair blynedd 
nesaf o 3.9 y cant yn 2013 i 7.8 y cant yn 2014. Fodd bynnag, mae cyfanswm 
gweithgarwch entrepreneuraidd yn dal i fod yn sylweddol is na’r cyfartaledd o 9.3 y cant ar 
gyfer y DU yn 2014, tra bo Cymru hefyd yn ei chael yn anodd cynyddu ei chyfanswm 
gweithgarwch entrepreneuraidd, a rhai o’r prif resymau dros gyndynrwydd i ddechrau 
busnes, er gwaethaf cyfleoedd a welir i wneud hynny, oedd ofn methu a chyndynrwydd 
ymhlith menywod i ddod yn entrepreneuriaid. Er bod lefel y cyfanswm gweithgarwch 
entrepreneuraidd yn gwella, ceir rhwystrau canfyddedig i ddemograffeg benodol o hyd ac 
mae ofn methu hefyd yn broblem sylweddol sy’n atal unigolion rhag gwireddu eu potensial.  
 
O ran yr ecosystem entrepreneuraidd, fe daflodd adolygiad diweddar o’r dystiolaeth ar 
entrepreneuriaeth rywfaint o oleuni ar yr ymchwil ryngwladol i effaith seilwaith economaidd 
lleol ac ar y dystiolaeth mewn perthynas â’r ecosystem yng Nghymru (Llywodraeth Cymru, 
2014). Canfu’r adolygiad fod llawer o’r dystiolaeth yn ymwneud â samplau bach, ac roedd 
y data’n aml yn fratiog a heb fanylder, a oedd yn atal rhag dod i gasgliadau pendant. Mae 
angen data mwy manwl gywir, ac yn arbennig data ansoddol, i ddeall agweddau 
entrepreneuraidd, rhwystrau, a chymelliadau yn ogystal â’r berthynas rhwng materion ar 
lefel unigol a’r ecosystem entrepreneuraidd ehangach.  
 
Yn yr un ffordd ag y mae data ar gyfer agweddau entrepreneuraidd ac ecosystemau’n 
fratiog mewn mannau, mae prinder gwybodaeth ynghylch y cyd-destun ar gyfer twf uchel a 
thwf uchel posibl gan BBaChau yng Nghymru hefyd. Er bod rhaglenni megis y 50 Twf 
Cyflym yn gallu adnabod cwmnïau sy’n tyfu, mae angen mwy o ddadansoddi nid yn unig i 
adnabod y cwmnïau hynny sydd â photensial i dyfu, ond hefyd i adnabod y cyd-destun ar 
gyfer twf, ffactorau galluogol a rhwystrau i dwf, rôl arloesi ac allforio mewn twf a’r mathau o 
gymorth a allai fod yn ddefnyddiol er mwyn i gwmnïau gyflawni neu gynnal twf. Mae’r 
adolygiad o’r dystiolaeth ar entrepreneuriaeth yn nodi’r angen am dystiolaeth fwy ansoddol 
o ran entrepreneuriaeth, a dadleuir bod angen hyn hefyd o ran adnabod a chefnogi 
cwmnïau twf uchel.  
 
Mae’r adran ganlynol yn nodi’r fethodoleg ar gyfer adnabod cwmnïau twf uchel a 
chwmnïau sydd â’r potensial i fod yn gwmnïau twf uchel trwy’r dadansoddiad eilaidd, ac 
yna’r rhesymeg dros gynnal ymchwil ansoddol gyda’r cwmnïau hynny a adnabuwyd.   
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3. Methodoleg 
 
Lluniwyd astudiaeth beilot a oedd yn cynnwys dadansoddiad eilaidd o setiau data 
presennol a set fach o gyfweliadau dilynol ansoddol er mwyn adnabod BBaChau yng 
Nghymru a oedd (i) yn allforio unrhyw bryd yn y cyfnod rhwng 2011 a 2014, a (ii) yn cyd-
fynd â’r diffiniad o gwmni ‘twf uchel’. Defnyddir diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd o BBaCh, 
sy’n ystyried nifer y cyflogeion a throsiant fel dangosyddion. Mae’r tabl canlynol yn dangos 
sut y caiff BBaCh penodol ei is-gategoreiddio, h.y. fel micro, bach neu ganolig gan 
ddefnyddio cyfrif pennau staff a throsiant neu falans; 
  
Tabl 1: Diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd o BBaCh 

Categori’r cwmni  Cyfrif pennau’r staff Trosiant Neu Cyfanswm ar y fantolen 

Canolig < 250 ≤ € 50 m ≤ € 43 m 

Bach < 50 ≤ € 10 m ≤ € 10 m 

Micro < 10 ≤ € 2 m ≤ € 2 m 

Ffynhonnell: Gwefan y CE (Ebrill 2016) 

 
Er bod data amrywiol yn bodoli o ran gwybodaeth sylfaenol am BBaChau, eu ffigyrau 
cyflogaeth, trosiant a mesurau eraill o iechyd a thwf busnes, nid yw hwn wedi cael ei 
ddadansoddi’n flaenorol mewn ymgais i adnabod y busnesau hynny yng Nghymru sydd (i) 
eisoes yn fusnesau twf uchel neu (ii) yn agos iawn at ennill statws fel busnes twf uchel.  
 
Ar gyfer yr astudiaeth beilot, dewiswyd dim ond y BBaChau hynny a oedd yn gweithredu 
yng Nghymru ac a oedd yn allforio. Dewiswyd y dull hwn yn gyntaf er mwyn deall gwerth y 
dadansoddiad hwn ar is-set lai o BBaChau a fyddai’n fwy hydrin o fewn y ffrâm amser, ac 
er mwyn asesu a fyddai o fudd ailadrodd y dull hwn yn y dyfodol gyda set ddata fwy. Yn 
ail, roedd canolbwyntio ar y cwmnïau hynny a oedd eisoes yn allforio’n rhoi sampl inni sy’n 
debygol o fod â nifer uwch o fusnesau twf uchel ynddi, o ystyried bod llawer o dystiolaeth i 
awgrymu bod BBaChau sy’n allforio’n fwy tebygol o fod yn fusnesau twf uchel (Golovko a 
Valentini, 2011). Roedd y dadansoddiad hefyd yn cynnig y cyfle i adnabod busnesau 
cymwys a chysylltu â nifer fach i gael data ansoddol pellach, gan felly ychwanegu 
dimensiwn pellach at ein dealltwriaeth am y berthynas rhwng twf uchel, gweithgarwch 
allforio ac arloesi mewn busnesau penodol. 
 
Roedd gwaith cychwynnol yn cynnwys chwilio cronfeydd data perthnasol i ddeall pa 
wybodaeth oedd yn cael ei choladu ar hyn o bryd ac ar ba ffurf. Adnabuwyd y ffynonellau 
canlynol; 
 

 Cronfa Ddata Strwythur Busnesau’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 

 Arolwg Arloesedd y DU gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

 Yr Arolwg Arloesi Cymunedol 

 Data ynghylch Busnesau gan Dŷ’r Cwmnïau  

 Data gan Gyllid a Thollau EM ynghylch allforio a rhyngwladoli 

 Cronfa ddata Financial Analysis Made Easy (FAME) 

 MINT UK  

 Creditsafe UK 
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Lluniwyd crynodeb a oedd yn nodi, ar gyfer pob ffynhonnell, y metrigau/dangosyddion a 
oedd yn cael eu casglu, yn ogystal â gwybodaeth ddefnyddiol arall, megis pa mor aml yr 
oedd data’n cael ei gasglu, ar ba lefel yr oedd y data’n cael ei gasglu (e.e. data ar lefel 
ryngwladol, ar lefel y DU neu ar lefel Cymru), sut yr oedd gwybodaeth am gwmnïau’n cael 
ei rhannu a chryfderau a gwendidau pob set ddata. Mae copi o’r dadansoddiad hwn ar 
gael ar wahân i’r adroddiad hwn.  
 
Yn dilyn y dadansoddiad, penderfynwyd y byddai’r data’n cael ei gymryd o gyfuniad o 
wybodaeth o FAME, a fyddai’n ei gwneud yn bosibl adnabod BBaChau a berchnogir yng 
Nghymru a oedd yn allforio, ac a oedd hefyd yn cynnwys mesurau allweddol o faint 
busnesau (wedi’i ddiffinio yn ôl nifer y cyflogeion), trosiant, trosiant tramor ac allforio fel 
canran o drosiant. Wedyn cafodd y data yma ei ategu gan ddatganiad micro-ddata gan y 
Swyddfa Ystadegau Gwladol a oedd yn rhoi gwybodaeth am yr holl BBaChau sydd wedi’u 
lleoli yng Nghymru (yn rhai a berchnogir yng Nghymru a thramor) dros y tair blynedd 
ariannol ddiweddaraf a oedd ar gael (2011/12, 2012/13 a 2013/14). Gyda’i gilydd, byddai’r 
holl ddata yma’n ei gwneud yn bosibl adnabod BBaChau a oedd yn allforio yn ôl sector, 
maint y busnes (micro, bach neu ganolig) a lleoliad daearyddol. Hefyd, byddai busnesau a 
ddiffinnir fel rhai twf uchel, a’r rhai sydd ychydig o dan y trothwy, yn gallu cael eu 
hadnabod gan ddefnyddio datganiad micro-ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol. Y 
busnesau hyn fyddai’r sail i’r sampl ar gyfer y cyfweliadau ansoddol. 
 
Mae’n rhaid nodi bod FAME yn cynnwys cofnodion ar gyfer 80,000 o’r 140,000 o fusnesau 
fwy neu lai sydd wedi’u lleoli yng Nghymru am mai ar sail wirfoddol y mae busnesau’n 
rhannu gwybodaeth am eu cwmni. Rydym felly’n cydnabod nad yw’r dadansoddiad yma’n 
seiliedig ar gronfa ddata gynhwysfawr a dylid cadw hyn mewn cof wrth ddarllen y 
canfyddiadau. Cafodd y gronfa ddata’i glanhau, gyda chofnodion dyblyg yn cael eu dileu. 
Fe ychwanegwyd gwybodaeth at y gronfa ddata i gadarnhau ai busnesau a berchnogir yng 
Nghymru ynteu busnesau a berchnogir dramor oedd busnesau (cwblhawyd hyn trwy 
chwiliad ar y rhyngrwyd i ganfod ble’r oedd pencadlys pob busnes) a chafodd codau SIC 
eu trosi’n adrannau ehangach (a oedd wedi’u labelu o A i T) er mwyn ei gwneud yn haws 
dadansoddi. Lle’r oedd data’n eisiau yn y set ddata FAME, defnyddiwyd micro-ddata’r 
Swyddfa Ystadegau Gwladol i lenwi’r bylchau lle’r oedd yn bosibl, yn enwedig o ran nifer y 
cyflogeion a throsiant.  
 
Unwaith yr oedd y busnesau twf uchel neu’r rhai a oedd yn nesáu at y trothwy twf uchel 
wedi’u hadnabod, cafodd deg busnes eu dethol ac fe gysylltwyd â chyfarwyddwr neu 
berchennog pob busnes i gynnal cyfweliad. Cysylltwyd â phum busnes a oedd eisoes yn 
dangos twf uchel a rhoddwyd cyfweliad iddynt. Wedyn defnyddiwyd dadansoddiad 
cychwynnol o’r cyfweliadau hyn fel sail i’r rhestr o gwestiynau ar gyfer y cyfweliadau gyda’r 
cwmnïau hynny a oedd yn nesáu at y trothwy twf uchel, er mwyn adnabod unrhyw 
wahaniaethau neu unrhyw anghenion penodol a fyddai, o’u diwallu, yn gwella twf y 
busnesau hyn. Mae pob rhestr o gwestiynau a ddefnyddiwyd mewn cyfweliadau ar gael yn 
atodiad A. Ar y cyfan, cynhaliwyd naw cyfweliad; dau gyda chwmnïau twf uchel a saith 
gyda chwmnïau twf. Roedd y cyfweliad lled strwythuredig dros y ffôn gyda chwmnïau twf 
uchel yn ymdrin â’r materion canlynol; 
 

 Y ‘daith entrepreneuraidd’ – hanes y cwmni a’i daflwybr twf hyd yma; 

 Sut yr ymunodd y busnes â marchnadoedd rhyngwladol a’r effaith ar y busnes; 

 A yw’r busnes yn arloesi o gwbl (cynnyrch, proses neu fodel busnes) a’r 
berthynas rhwng arloesi, allforio a thwf busnes; 

 A yw’r busnes wedi cael unrhyw fath o ymyriad/cymorth allanol, effaith unrhyw 
ymyriad, yr heriau allweddol sy’n wynebu’r busnes ar hyn o bryd a sut y gallai 
unrhyw gymorth gan y Llywodraeth neu o rywle arall yn y dyfodol fod o fudd 
iddynt. 
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Darparodd hyn ddata mwy manwl ynghylch y ffactorau sy’n cyfrannu at dwf busnes ac fe 
helpodd hefyd i ganfod pa gymorth, ym marn y busnes, fyddai fwyaf buddiol o ran eu 
hamcanion ar gyfer y dyfodol. Cafodd y cyfweliadau eu recordio a chymerwyd nodiadau 
wedyn o’r recordiadau i adnabod themâu allweddol. Mae’r busnesau a’r data y mae’r 
dadansoddiad ansoddol eilaidd yn deillio ohono wedi’u cadw’n ddienw ac ni ellir adnabod 
unrhyw fusnes o’r wybodaeth a gyflwynir yn yr adroddiad hwn.   
 
Prif ddiben yr ymchwil hon yw asesu defnyddioldeb y dull o adnabod busnesau twf uchel 
yng Nghymru, darparu peth data ansoddol dangosol ynghylch y ffactorau galluogol a 
rhwystrau i dwf, archwilio sut orau y gall Llywodraeth Cymru dargedu ei hadnoddau i 
sicrhau twf pellach i’r busnesau hynny sydd eisoes yn dangos twf, a’r rhai sydd â’r 
potensial i wneud hynny. Nid yw’n honni cynrychioli’r holl BBaChau a berchnogir yng 
Nghymru o gwbl, ond yn hytrach mae’n gwneud argymhellion o ran sut i wella ein 
gwybodaeth am y sail BBaChau er mwyn targedu ymyriadau gan y Llywodraeth yn well. 
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4. BBaChau Twf a Thwf Uchel yng Nghymru: Dadansoddiad Eilaidd 
 
Cyflwyniad 
Caiff canlyniadau’r dadansoddiad eilaidd eu cyflwyno yma. Daw’r data o ddwy ffynhonnell; 
yn gyntaf, cronfa ddata FAME, sy’n nodi’r BBaChau hynny (a berchnogir yng Nghymru ac 
a berchnogir dramor) sy’n allforio ar hyn o bryd. Mae’r data FAME hefyd yn cynnwys data 
proffil ynghylch y cwmnïau, gan gynnwys enw’r cwmni, ei gyfeiriad, ei god SIC, nifer y 
cyflogeion a gwybodaeth am drosiant cenedlaethol, trosiant tramor a throsiant ar y cyfan 
am y tair blynedd ariannol ddiwethaf sydd ar gael, sef yn yr achos hwn 2011/12, 2012/13 a 
2013/141. Hefyd, cyfrifir allforio fel canran o drosiant pob busnes. 
 
Mae datganiad micro-ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn ategu’r data FAME ac mae’n 
deillio o’r sail BBaChau yn ei chyfanrwydd yng Nghymru, yn fusnesau a berchnogir yng 
Nghymru ac a berchnogir dramor, ac mae’n cynnwys cwmnïau sy’n allforio a chwmnïau 
nad ydynt yn allforio. Mae data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yn darparu gwybodaeth 
ychwanegol am ddyddiad geni’r cwmni, nifer y cyflogeion am y flwyddyn ariannol gyntaf 
(2011/12) a’r flwyddyn ariannol ddiwethaf (2013/14). Yn ogystal â darparu gwybodaeth am 
drosiant (fel y mae FAME yn ei wneud hefyd), mae data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
hefyd yn cyfrifo twf y busnes, gan ddefnyddio diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd2. 
 
Er na fydd yr adroddiad hwn yn adnabod cwmnïau unigol a’u data ariannol, gan 
gydgrynhoi a chyflwyno’r wybodaeth mewn ffordd ddienw yn lle hynny, nodwyd 
anghysonderau rhwng y ddwy set ddata o ran eu data ar lefel unigol. Canfuwyd hyn ar 
draws y set ddata ac mae’n amlygu’r problemau sy’n gysylltiedig â defnyddio setiau data 
gwahanol i ddadansoddi data busnes o’r natur hon. Hefyd, lle’r oedd dadansoddi’n bosibl, 
yn aml roedd bylchau yn y cofnodion data unigol ar gyfer busnesau, ac mae hyn wedi 
gostwng y gyfran o’r busnesau y gellid eu cynnwys mewn unrhyw ddadansoddiad penodol. 
Bydd y dadansoddiad yn datgan yn eglur pa set ddata a ddefnyddiwyd i gael data penodol, 
niferoedd y cwmnïau lle’r oedd data ar gael i’w gynnwys, a bydd yn darparu rhai sylwadau 
yn y casgliadau am y materion mewn perthynas â chael data cyson. 
 
Nodweddion Proffil Busnesau sy’n Allforio 
Roedd cronfa ddata FAME yn cynnwys cyfanswm o 417 o fusnesau a berchnogir yng 
Nghymru ac a berchnogir dramor sy’n allforio a oedd wedi’u lleoli yng Nghymru ar hyn o 
bryd. Fe wnaeth ymarfer dilynol i lanhau’r data gael gwared ar 22 o gofnodion dyblyg a 69 
o fusnesau a ddywedodd fod ganddynt fwy na 250 o gyflogeion, ac nad ydynt felly’n cael 
eu hystyried yn BBaCh. Cafodd 22 arall eu tynnu allan oherwydd diffyg gwybodaeth am 
niferoedd y cyflogeion, mesur allweddol wrth ystyried a yw busnes yn BBaCh. Gadawodd 
hyn gyfanswm o 304 o fusnesau. 
 
Mae’r siart cylch canlynol yn dangos dadansoddiad o berchnogaeth yn ôl gwlad yn 
seiliedig ar y set ddata. 
 

                                            
1
 Ar yr adeg y gofynnwyd am y data, nid oedd yr wybodaeth ddiweddaraf ar gyfer blwyddyn ariannol 2014/15 

ar gael. 
2
 Yr holl fusnesau â thwf blynyddol cyfartalog uwch nag ugain y cant y flwyddyn, dros gyfnod o dair blynedd 

a deg neu fwy o gyflogeion ar ddechrau’r cyfnod arsylwi. Caiff twf ei fesur felly yn ôl nifer y cyflogeion ac yn 
ôl trosiant. (Y Comisiwn Ewropeaidd, 2007) 
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Ffigur 1: Dadansoddiad o berchnogaeth ar fusnesau yn ôl gwlad 

Ar gyfer y dadansoddiad hwn, diffiniwyd gwlad tarddiad fel y wlad yr oedd pencadlys neu 
brif swyddfa’r busnes wedi’i l(l)eoli ynddi. Nid oedd yr wybodaeth hon ar gael trwy FAME 
ac felly fe’i canfuwyd ac fe’i hychwanegwyd at gronfa ddata FAME trwy chwilio ar y 
rhyngrwyd. Mae’r data’n dangos, ar gyfer BBaChau sy’n allforio, mai busnesau a 
berchnogir yng Nghymru yw ychydig o dan hanner y 304 o fusnesau a ddefnyddiwyd yn y 
dadansoddiad, gyda chwmnïau sydd â’u pencadlys yn yr Unol Daleithiau a gweddill y DU 
(Saesneg, Yr Alban a Gogledd Iwerddon) yn rhoi cyfrif am 16 y cant o’r sampl yr un. 
Roedd cynrychiolaeth nodedig o’r Almaen, Japan, Ffrainc a’r Iseldiroedd hefyd. Mae’r siart 
cylch hwn yn dangos y nifer cymharol uchel o fusnesau a berchnogir yng Nghymru sy’n 
allforio o’i gymharu â busnesau a berchnogir dramor sydd â gweithrediadau yng Nghymru. 
 
O ran maint BBaChau (wedi’i ddiffinio yn ôl nifer y cyflogeion) mae data FAME yn 
darparu’r wybodaeth ganlynol ar gyfer y sampl cyffredinol o fusnesau sy’n allforio a 
busnesau a berchnogir yng Nghymru. 
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Ffigur 2: Dadansoddiad o (i) yr holl fusnesau sy’n allforio ac sy’n gweithredu yng 
Nghymru a (ii) busnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru yn ôl y math o 
BBaCh 

 
Ffynhonnell: FAME 
 
O’r holl fusnesau sy’n allforio, busnesau canolig (rhwng 51 a 250 o gyflogeion) yw’r 
mwyafrif o’r sampl, sef 58 y cant (n=176), gyda busnesau bach (11-50 o gyflogeion) yn 
rhoi cyfrif am 29 y cant (n=90) a micro fusnesau (0-10 cyflogau) yn rhoi cyfrif am yr 13 y 
cant sy’n weddill. Mae’r busnesau a berchnogir yng Nghymru’n cynnwys ychydig llai o ficro 
fusnesau (9 y cant, n=14) a nifer ychydig yn uwch o fusnesau bach (30 y cant, n=44) a 
busnesau canolig (61 y cant, n=90).  
 
O ran lleoliad daearyddol BBaChau o bob maint, mae ffigur 4.3 yn dangos dosbarthiad 
micro fusnesau, busnesau bach a busnesau canolig ledled y wlad. Yn ôl y disgwyl, mae’n 
dangos crynodiad cryfach o fusnesau mewn ardaloedd trefol neu’n agos atynt, yn enwedig 
o amgylch Caerdydd, Casnewydd ac Abertawe yn y de, a Wrecsam yn y gogledd, gan 
adlewyrchu cysylltiadau â busnesau a gwasanaethau eraill ac agosrwydd at brif ffyrdd. Fel 
a nodwyd eisoes, busnesau canolig yw’r rhan fwyaf ohonynt, ac mae hyn yn arbennig o 
wir am ardal Caerdydd a chymoedd de Cymru. Ni chanfuwyd unrhyw gysylltiad rhwng 
lleoliadau’r busnesau ac Ardaloedd Menter dynodedig. Mae mapiau sy’n disgrifio 
rhanbarthau’r de ddwyrain a’r gogledd ddwyrain yn fwy manwl ar gael yn yr atodiadau wrth 
yr adroddiad hwn. 
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Ffigur 3: Map o Gymru gyfan sy’n dangos lleoliad a maint BBaChau a berchnogir 
yng Nghymru 

 
Mae’r siartiau cylch canlynol yn rhoi cymhariaeth o’r set ddata gyffredinol o fusnesau sy’n 
allforio a’r busnesau a berchnogir yng Nghymru yn ôl sector, gan ddefnyddio 
dosbarthiadau ehangach y codau SIC (2007). Mae’r siartiau cylch yn dangos dim ond y 
sectorau sy’n gweithredu fynychaf yng Nghymru; ceir dadansoddiad llawn o bob sector yn 
Atodiad B. 
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Ffigur 4: Dadansoddiad o’r busnesau sy’n allforio a berchnogir dramor ac a 
berchnogir yng Nghymru sy’n gweithredu yng Nghymru yn ôl sector (sectorau C, G, 
M, J ac F yn unig) 

 
 
Ffynhonnell: FAME 
 
 

O’r holl fusnesau sy’n allforio, mae’n amlwg mai i’r Gweithgynhyrchu y mae’r rhan fwyaf yn 
perthyn, sef 168 allan o 304 o fusnesau, neu 55 y cant o’r sampl. Mae’r sector masnachu 
trwy gyfanwerthu ac adwerthu (G) hefyd yn fawr gyda 55 o fusnesau (18 y cant), ac mae’r 
sector Proffesiynol, Technegol a Gwyddonol (M) a’r sector Gwybodaeth a Chyfathrebu (J) 
yn gymharol amlwg hefyd, gyda 24 ac 20 o fusnesau yn y drefn honno (8 y cant a 7 y 
cant). Mae hyn yn gyson fwy neu lai â gwybodaeth am y dadansoddiad o sectorau yng 
Nghymru ar y cyfan, sy’n dangos bod meysydd gweithgynhyrchu, adwerthu a gwyddonol a 
thechnegol yn amlwg iawn. Mae’r siart cylch canlynol yn dangos dadansoddiad o’r 
sectorau o fewn busnesau a berchnogir yng Nghymru. 
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Ffigur 5: Dadansoddiad o fusnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru yn ôl 
sector (sectorau C, G, M, J ac F yn unig) 

 
Ffynhonnell: FAME 
 

Mae hyn yn dangos bod dosbarthiad busnesau yn ôl sector yn gyson ar y cyfan â’r holl 
fusnesau sy’n allforio sy’n gweithredu yng Nghymru, gyda Gweithgynhyrchu (C) yn rhoi 
cyfrif am 54 y cant o’r 148 o fusnesau (n=80) a Masnachu trwy Gyfanwerthu ac Adwerthu 
(G) yn rhoi cyfrif am 20 y cant (n=30). Mae’r gyfran o gwmnïau Gwybodaeth a Chyfathrebu 
(J) yn is yn y sampl o fusnesau a berchnogir yng Nghymru o’i gymharu â’r holl fusnesau 
sy’n allforio, ar 3 busnes (2 y cant).  
 
Mae’r mapiau canlynol yn dweud mwy wrthym am leoliad daearyddol busnesau yn ôl 
sector, gan ganolbwyntio ar y tri sector mwyaf cyffredin yn unig; C (gweithgynhyrchu), G 
(masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu) ac M (proffesiynol, technegol a gwyddonol). 
Busnesau gweithgynhyrchu yw’r rhan fwyaf, ac maent wedi’u lleoli i raddau helaeth yn 
agos at ardaloedd trefol, gyda busnesau masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu (G) yn 
fwy tebygol o fod wedi’u gwasgaru’n ehangach. Nid oedd tystiolaeth o glystyrau penodol o 
weithgarwch sectoraidd mewn rhanbarthau penodol, ac roedd data’r cyfweliadau’n dynodi 
bod lleoliad busnesau yn deillio i raddau helaeth o ffactorau hanesyddol yn hytrach na 
lleoli’n strategol mewn perthynas â busnesau eraill. Mae Ffigurau 4.7 a 4.8 yn dangos 
rhanbarthau’r gogledd ddwyrain a’r de ddwyrain mewn mwy o fanylder; 
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Ffigur 6: Busnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru yn ôl lleoliad (sectorau 
C, G ac M yn unig) 
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Ffigur 7: Busnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru yn ôl lleoliad (sectorau 
C, G ac M yn unig): Rhanbarth De Ddwyrain Cymru 
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Ffigur 8: Busnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru yn ôl lleoliad (sectorau 
C, G ac M yn unig): Rhanbarth Gogledd Ddwyrain Cymru 

 
 
O ran oedran y busnes, cafodd hyn ei fesur gan ddefnyddio data’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol (a oedd yn cynnwys 124 o’r 148 o gwmnïau a adnabuwyd o FAME) gan 
ddefnyddio dyddiad geni’r busnes. Mae’r canlynol yn dangos bod y mwyafrif o fusnesau 
(n=84) yn 20 oed neu’n hŷn, a bod dim un ohonynt yn llai na phum mlwydd oed. Mae hyn 
yn deillio o ganolbwyntio ar y cwmnïau hynny sy’n allforio, yn seiliedig ar y dybiaeth bod y 
rhai sy’n allforio’n fwy tebygol o fod yn hŷn oherwydd y duedd i gwmnïau ddechrau 
allforio’n ddiweddarach yn eu cylch oes, unwaith y mae eu busnes cartref wedi ennill ei 
blwyf. Fodd bynnag, mae’r dystiolaeth wedi dangos hefyd nad yw twf o anghenraid yn 
digwydd i gaseliaid, ac y gall fod yn gylchol a braidd yn anrhagweladwy. Dylai’r 
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tebygolrwydd bod cwmnïau hŷn yn profi twf yr un mor arwyddocaol â busnesau newydd 
gael ei archwilio mewn sampl ehangach o BBaChau i gael darlun mwy llawn o’r berthynas 
rhwng twf ac oedran y busnes. 
 
Ffigur 9: Proffil oedran Busnesau a Berchnogir yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: Micro-ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
Sail: n=124 

 
Ymddygiad Allforio 
O’r data sydd ar gael, rydym yn gallu darparu rhywfaint o wybodaeth ddangosol am 
ymddygiad allforio’r sampl. Bydd yr adran hon yn trafod y gyfran o drosiant sy’n deillio o 
weithgarwch allforio. 
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Ffigur 10: Allforio fel canran o drosiant ar gyfer (i) yr holl fusnesau sy’n allforio a (ii) 
busnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: FAME 
 

Mae’r siart bar yn dangos nifer y busnesau a ddywedodd pa ganran o gyfanswm eu 
trosiant sy’n deillio o weithgarwch allforio, ac mae’r canlyniadau wedi’u bandio mewn 
grwpiau o 10 i ddangos tueddiadau yn y data. Gan ddefnyddio allforio fel canran o drosiant 
fel procsi ar gyfer y gyfran o weithgarwch busnes sy’n digwydd yn y farchnad ryngwladol, 
mae’r canlyniadau’n dangos bod allforio’n bennaf yn weithgarwch sy’n rhoi cyfrif am gyfran 
fach o gyfanswm gweithgarwch busnes. Ar gyfer yr holl fusnesau sy’n allforio, dywed 30 y 
cant fod llai na 10 y cant o gyfanswm eu trosiant yn dod o allforio, gydag 14 y cant yn 
dweud bod trosiant allforio’n 10-19.9 y cant o gyfanswm eu trosiant. Mae hyn yn gostwng 
yn gyflym wrth i’r bandiau canrannol gynyddu, sy’n dynodi mai nifer fach iawn o BBaChau 
sy’n dibynnu ar allforio ar gyfer cyfran uchel o’u trosiant. Mae hyn hefyd yn wir am 
fusnesau a berchnogir yng Nghymru, ond i raddau ychydig yn fwy, gyda 33 y cant o’r 
busnesau’n dweud bod allforio’n rhoi cyfrif am lai na 10 y cant o gyfanswm gweithgarwch 
busnes, a 18 y cant o fusnesau’n dweud y gellir priodoli 10-19.9 y cant o’u trosiant i 
weithgarwch allforio. I’r rhan fwyaf o BBaChau, ymddengys mai cyfran fach o weithgarwch 
busnes sy’n seiliedig ar allforio a bod y rhai sy’n gweithio i raddau mwy helaeth mewn 
marchnadoedd rhyngwladol yn y lleiafrif. 
 
Gan ganolbwyntio ar gwmnïau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru, mae’r graff isod yn 
plotio oedran y busnes mewn blynyddoedd yn erbyn y ganran o’i drosiant sy’n deillio o 
weithgarwch allforio, sy’n brocsi ar gyfer mesur dwyster allforio. Cwblhawyd y 
dadansoddiad hwn er mwyn canfod a yw oedran y busnes yn cael unrhyw ddylanwad ar 
ddwyster allforio. Nid yw’r data’n dangos unrhyw berthynas arwyddocaol yn y data sydd ar 
gael rhwng oedran y busnes a dwyster allforio.  
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Ffigur 11: Cymharu oedran busnesau ac allforio fel canran o drosiant ar gyfer 
busnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru 

 
Ffynhonnell: FAME a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol 
N=118 

 
Mesurau o Dwf 
Gan ddefnyddio micro-ddata’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, rydym yn gallu darparu 
rhywfaint o ddadansoddiad dangosol o fesurau twf mewn BBaChau a berchnogir yng 
Nghymru. Bydd hyn yn ei gwneud yn bosibl deall a oes twf uchel yn bodoli yn y sampl fach 
hon ac mae’n darparu is-sampl o gwmnïau y gellir cysylltu â hwy i gymryd rhan mewn 
cyfweliad ansoddol dros y ffôn i archwilio’r llwybrau tuag at dwf uchel a ffactorau sy’n 
ysgogi twf uchel mewn mwy o fanylder. Mae’r tabl canlynol yn rhoi arwydd o dwf busnes 
yn y busnesau a berchnogir yng Nghymru. Caiff ei fesur trwy gyfrifo cyfartaledd twf 
blynyddol pob busnes dros dair blynedd rhwng blynyddoedd ariannol 2011-12 a 2013-14. 
 
  

R² = 0.0572 

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

0 10 20 30 40 50

A
llf

o
ri

o
 f

el
 c

an
ra

n
 o

 d
ro

si
an

t 

Oedran y busnes mewn blynyddoedd 



32 

Tabl 2: Statws twf canrannol BBaChau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru 

Twf Canrannol Blynyddol 
Cyfartalog 2011/12 – 2013/14 

Nifer y BBaChau 

≥20%  19 

15% i 19.9% 5 

10% i 14.9% 9 

5% i 9.9% 24 

0.1% i 4.9% 19 

0% 9 

-0.1% i -19.9%  24 

-20% i -40%  4 

Data ddim ar gael 24 
 

Cyfanswm 146 

Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol 

 
Dengys y ffigyrau hyn mai dim ond nifer fach o BBaChau yng Nghymru y gellid eu disgrifio 
fel rhai twf uchel dros y tair blynedd ddiwethaf, gyda’r rhan fwyaf o’r busnesau cymwys yn 
dweud eu bod wedi tyfu 0.1 y cant – 19.9 y cant. Dywedodd lleiafrif mawr eu bod wedi 
profi twf negatif, a hwnnw rhwng 0 a -19.9 y cant gan mwyaf. O’r rhai sy’n profi twf, mae’r 
nifer fwyaf yn profi tua 0.1 y cant i 9.9 y cant o dwf, sy’n awgrymu bod BBaChau sy’n tyfu 
ym mhen isaf y sbectrwm twf gan mwyaf. Gall hyn ddwyn goblygiadau o ran sut y mae 
cymorth i dyfu’n cael ei dargedu at y busnesau hyn yn hytrach na’r rhai sy’n profi 
cyfraddau twf uwch. O ganlyniad i natur anghyflawn y data sydd ar gael ynghylch twf, ni 
allwn ddweud â hyder bod hyn yn cynrychioli BBaChau a berchnogir yng Nghymru sy’n 
allforio, ond mae’n rhoi arwydd o natur a dosbarthiad twf o fewn y data sydd gennym. 
Mae’r sampl o fusnesau a ddywedodd eu bod wedi profi twf yn ddigon mawr inni gysylltu â 
chyfarwyddwyr / perchnogion cwmnïau ar gyfer ymchwil ansoddol bellach.  
 
O ran lleoliad, mae’r ffigurau canlynol yn dangos busnesau a berchnogir yng Nghymru yn 
rhanbarthau gogledd ddwyrain a de ddwyrain Cymru yn ôl eu statws BBaCh a statws twf; 
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Ffigur 12: Statws twf a statws BBaCh busnesau a berchnogir yng Nghymru yng 
Ngogledd Ddwyrain Cymru 
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Ffigur 13: Statws twf a statws BBaCh busnesau a berchnogir yng Nghymru yn Ne 
Ddwyrain Cymru 

 
 
Mae’r mapiau hyn yn dangos dosbarthiad cwmnïau twf a thwf uchel yn yr ardaloedd lle ceir 
y crynodiad mwyaf o’r mathau hyn o fusnesau. Maent yn adlewyrchu’r ffaith (mewn oren) 
mai twf cymedrol (cynnydd blynyddol cyfartalog o 0-19.9 y cant mewn trosiant) sydd fwyaf 
amlwg fel a adlewyrchir yn y sampl, gyda chwe busnes twf uchel wedi’u lleoli yn y Gogledd 
Ddwyrain, a phedwar wedi’u lleoli yn ardal Caerdydd a Chymoedd De Cymru. Mae dotiau 
porffor yn dynodi nad oedd data ynghylch y newid cyfartalog mewn trosiant dros y tair 
blynedd ariannol ar gael. 
 
Gan archwilio’r berthynas rhwng y ddau fesur o dwf a ddefnyddir yn y dadansoddiad hwn, 
twf blynyddol cyfartalog dros dair blynedd, a newid mewn cyflogaeth dros yr un cyfnod, 
mae’r graff isod yn dangos perthynas gymharol gadarnhaol rhwng y ddau fesur yma. Ar y 
cyfan, mae’n dangos tuedd gyffredinol o dwf isel a lefelau isel o newid cadarnhaol mewn 
cyflogaeth o ganlyniad, gydag ychydig o achosion o dwf cadarnhaol mwy sylweddol mewn 
cyflogaeth ochr yn ochr â chanrannau uwch o dwf. Mae’r patrwm cyffredinol hwn i’w 
ddisgwyl o ystyried y ryngberthynas hysbys rhwng twf mewn trosiant a’r gallu i gynyddu 
cyfrif pennau cyflogaeth; fodd bynnag mewn BBaChau yng Nghymru mae’r mwyafrif o 
fusnesau twf yn dweud bod eu twf blynyddol cyfartalog yn llai nag 20 y cant. Ceir tuedd 
tuag at dwf, ond mae’r twf hwnnw’n bennaf islaw’r trothwy ar gyfer twf uchel. Mae hyn yn 
awgrymu bod sicrhau bod cymorth ar gael i’r busnesau hynny sy’n tyfu ond y mae angen 
cymorth arnynt i ddod yn fusnesau twf uchel, a’r posibiliadau ar gyfer cyflawni hyn o 
ystyried sefyllfa’r busnes, lawn cyn bwysiced ag adnabod busnesau twf uchel. 
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Ffigur 14: Y berthynas rhwng twf blynyddol cyfartalog a newid mewn cyflogaeth 
rhwng blynyddoedd ariannol 2011-12 a 2013-14 

 
Ffynhonnell: Y Swyddfa Ystadegau Gwladol  

 
Er ein bod yn deall bod perthynas gadarnhaol wan rhwng y ddau ddangosydd twf a 
gadarnhawyd, mae hefyd yn werthfawr deall a yw unrhyw ffactorau eraill yn cael unrhyw 
ddylanwad ar dwf. Mae’r canlynol yn cymharu’r newid cyfartalog mewn trosiant ag oedran 
y busnes mewn blynyddoedd. 
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Ffigur 15: Cymharu’r newid cyfartalog mewn trosiant ag oedran y busnes mewn 
blynyddoedd 

 
Wrth ystyried a yw oedran yn bwysig o gwbl lle mae twf busnes yn y cwestiwn, gall y data 
canlynol ddynodi a oes perthynas a sut y gellir targedu ymyriadau at rai busnesau 
penodol. Yn ôl y disgwyl, mae’r mwyafrif o’r sampl yn yr amrediad twf rhwng 0 y cant ac 20 
y cant, ac nid oedd unrhyw fusnesau yn y sampl yn iau na 5 mlynedd. Mae oedrannau’r 
busnesau wedi’u gwasgaru’n wastad, gyda nifer ychydig yn fwy o fusnesau iau (20 oed 
neu iau) o fewn y dosbarth twf uchel. Nid oes perthynas amlwg rhwng oedran y busnes a’r 
newid mewn trosiant, sy’n dynodi nad yw twf yn digwydd ar adeg ragnodedig yn hanes 
cwmni. Mae’n bosibl bod twf yn gylchol, a’i bod yn werth targedu cymorth fesul achos 
unigol at fusnesau, yn seiliedig ar eu potensial i dyfu ar adeg benodol.  
 
Crynodeb 
Mae’r data FAME a data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar y cyd wedi rhoi darlun dangosol 
inni o’r amgylchedd allforio yng Nghymru ar gyfer busnesau a berchnogir yng Nghymru ac 
a berchnogir dramor. Mae’n gyfystyr â fersiwn beilot o’r math hwn o ddadansoddiad, sy’n 
dangos yr hyn y gall ac na all ei ddweud wrthym, gan hefyd ddarparu rhywfaint o 
wybodaeth y gellir ei hystyried wrth lunio rhaglenni cymorth i fusnesau. Mae rhai cafeatau 
ar gyfer y canfyddiadau a nodir yma yn seiliedig ar ansawdd y data, a fydd yn cael ei 
drafod ymhellach yn yr adrannau olaf.  
 
Mae’r data FAME wedi dangos, er bod Cymru’n denu busnesau o bob rhan o’r byd i 
weithredu yma, bod ychydig o dan hanner â’u pencadlys yng Nghymru, sy’n dynodi 
marchnad gartref iach. Wrth fwrw golwg ar yr holl fusnesau allforio y mae data ar gael ar 
eu cyfer, mae’n amlwg mai busnesau canolig (sy’n cyflogi rhwng 51 a 250 o bobl) yw’r 
math mwyaf cyffredin o BBaCh o fewn y sampl. Fel a adlewyrchir yn y nodweddion busnes 
ehangach, y sector gweithgynhyrchu sydd amlycaf, gyda’r sector adwerthu, y sector 
gwybodaeth a chyfathrebu a’r sectorau proffesiynol, technegol a gwyddonol yn dilyn yn 
agos. Mae hyn yn wir at ei gilydd am yr holl fusnesau sy’n allforio a’r rhai a berchnogir yng 
Nghymru. O ran lleoliad, mae busnesau twf a thwf uchel wedi’u clystyru’n bennaf o 
amgylch canolfannau trefol megis Caerdydd, Abertawe, Casnewydd a Wrecsam ac yn llai 
tueddol o fod wedi’u lleoli ym Mhowys neu’n bellach i’r gorllewin. Fodd bynnag, ceir nifer o 
fusnesau cyfanwerthu ac adwerthu sydd wedi’u lleoli ar arfordir Gorllewin Cymru. Wrth 
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fapio’r busnesau yn ôl lleoliad, ni ddatgelwyd unrhyw berthynas rhwng eu lleoliad a’r 
ardaloedd menter dynodedig, nac unrhyw glystyru sectoraidd mewn lleoliad arbennig. 
 
O ran oedran, mae’r data’n dynodi bod dros draean (67 y cant) o’r cwmnïau’n hŷn nag 20 
oed. Wrth gofio rhai o’r materion o ran natur gylchol, yn hytrach na llinellol, twf a gododd 
mewn llawer o’r cyfweliadau (a drafodir yn yr adran nesaf), mae hyn yn awgrymu bod 
dirfawr angen cymorth priodol ar gyfer busnesau hŷn yn ogystal â busnesau newydd neu 
gaseliaid. Mae data FAME yn dynodi bod allforio’n rhoi cyfrif am gyfran fechan o 
gyfanswm gweithgarwch busnes y rhan fwyaf o fusnesau sy’n allforio. Mae hyn yn dynodi 
nad yw’r rhan fwyaf o fusnesau sy’n allforio ac sy’n gweithredu o Gymru, pa un a ydynt yn 
fusnesau a berchnogir yng Nghymru ynteu’n rhai a berchnogir dramor, yn gweithredu yn y 
farchnad ryngwladol yn bennaf. Mae’n awgrymu eu bod naill ai yn y cyfnod cynnar o ran 
allforio, neu fod allforio’n elfen lai o fusnes sy’n rhoi blaenoriaeth i fusnes cartref. Nid oedd 
dadansoddiad dangosol o’r berthynas rhwng oedran y busnes ac allforio fel canran o 
drosiant yn dynodi unrhyw gydberthynas. Mae hyn yn awgrymu nad yw allforio’n dod yn 
nodwedd gynyddol ar y busnes wrth i’r cwmni fynd yn hŷn, ond bod masnach dramor yn 
gallu amrywio gyda newidiadau oddi mewn ac oddi allan i’r busnes. 
 
Wrth asesu twf uchel, dim ond nifer fach o gyfanswm y busnesau a berchnogir yng 
Nghymru y canfuwyd eu bod yn cyd-fynd â diffiniad y Comisiwn Ewropeaidd o dwf uchel, 
gan fod y mwyafrif o’r rhai a ddywedodd eu bod yn profi twf yn rhai â thwf blynyddol 
cyfartalog is nag 20 y cant dros dair blynedd. Mae hyn yn awgrymu, er y dylid cydnabod a 
meithrin busnesau twf uchel, bod grŵp llawer mwy o fusnesau sy’n tyfu y gall fod arnynt 
angen cymorth i ddod yn rhai twf uchel. Yn ôl y disgwyl, fel a ategir gan y data o 
gyfweliadau, ceir perthynas gadarnhaol rhwng allforio fel canran o drosiant a newid mewn 
cyflogaeth. Fodd bynnag, nid yw’n bosibl pennu cyfeiriad yr achosiaeth. Ni chanfuwyd 
unrhyw berthynas rhwng newid mewn trosiant cyfartalog (mesur procsi ar gyfer twf) ac 
oedran y busnes, sy’n dynodi na cheir twf sylweddol o anghenraid mewn busnesau 
arbennig o ifanc na hŷn, ac sy’n ategu’r ddadl ynghylch natur gylchol twf, fel a drafodwyd 
gan berchnogion busnesau yn y cyfweliadau ansoddol. 
 
Yr hyn y mae’r dadansoddiad hwn yn ei roi inni yw ychydig o wybodaeth sylfaenol am dwf 
busnesau sy’n allforio, ond nid yw’n dweud digon wrthym am y llwybrau tuag at dwf ar 
gyfer y busnesau hyn. Mae angen dadansoddiad pellach i ddeall y llwybr tuag at dwf 
uchel, y ffactorau galluogol a’r heriau a’r agweddau penodol ar leoliad daearyddol, y sector 
y mae’r busnes yn gweithredu ynddo a’r penderfyniadau a wnaed ac a gyfrannodd at dwf 
uchel. Ar gyfer y busnesau hynny a ddywedodd eu bod wedi profi twf cyfartalog o lai nag 
20 y cant, mae hefyd yn bwysig deall y ffactorau galluogol a gyfrannodd at y twf hwnnw, 
ond hefyd eu barn am y cyfleoedd a’r heriau sydd o’u blaenau, a pha gymorth gan 
Lywodraeth Cymru neu o ffynonellau eraill y mae ei angen i sicrhau twf parhaus neu uwch 
yn y dyfodol. 
 
Mae’r adran ganlynol yn ceisio mynd i’r afael â rhai o’r materion hyn trwy ddadansoddiad o 
gyfweliadau ffôn lled strwythuredig gyda BBaChau sydd eisoes wedi cyflawni twf uchel, a 
hefyd y rhai a allai gyflawni, neu sy’n dyheu am gyflawni hyn yn y dyfodol. Trwy 
ddealltwriaeth fwy manwl am y mecanweithiau y gellir cyflawni twf drwyddynt, a 
chanfyddiadau perchnogion busnesau am ddyfodol y busnes, gallwn ddechrau deall sut 
orau y gall Llywodraeth Cymru ac eraill gefnogi’r ymdrechion hyn trwy ymyriadau wedi’u 
targedu. 
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5. Cyfweliadau gyda Busnesau Twf a Thwf Uchel: Dadansoddiad  
 
Yn dilyn y dadansoddiad eilaidd, cysylltwyd dros y ffôn â busnesau a adnabuwyd fel 
busnesau twf uchel neu fusnesau twf gan ofyn iddynt gymryd rhan mewn cyfweliad 20 
munud o hyd dros y ffôn. Nod y cyfweliadau oedd ymhelaethu ar yr wybodaeth a gafwyd o 
setiau data FAME a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a darparu rhywfaint o wybodaeth 
ansoddol gan reolwyr gyfarwyddwyr neu gyfarwyddwyr cyllid y cwmnïau hyn. 
 
Cynhaliwyd cyfweliadau gyda naw cwmni; yr oedd dau ohonynt yn cael eu cyfrif yn 
gwmnïau twf uchel a saith yn cael eu cyfrif yn gwmnïau twf. Mae’r adran hon o’r adroddiad 
yn amlygu rhai o’r materion allweddol a gododd o’r cyfweliadau hyn i ddarparu rhywfaint o 
wybodaeth fanwl ddangosol. Nid yw enwau’r ymatebwyr wedi cael eu cynnwys, a dim ond 
wrth y sector y maent yn gweithredu ynddo, a swydd yr unigolyn yn y cwmni a gymerodd 
ran yn y cyfweliad, y bydd cwmnïau’n cael eu hadnabod. 
 
Llwybrau tuag at dwf ar gyfer BBaChau   
Roedd yr adran hon yn gofyn cwestiynau am hanes y cwmni hyd yma, materion sy’n 
gysylltiedig â lleoliad daearyddol y busnes yng Nghymru, ei lwybr(au) tuag at dwf a sut y 
mae’r twf wedi effeithio ar y busnes. 
 
Lleoliad y busnes yng Nghymru 
Er bod pob un o’r busnesau mewn sefyllfa wahanol o ran eu priod hanesion, roeddent yn 
aml yn nodi mai’r rheswm dros eu lleoliad yng Nghymru oedd hanes hir o fod yn eu lleoliad 
presennol. Gan hynny, roeddent yn teimlo o safbwynt busnes a phersonol, mai hwn oedd 
y lle gorau iddynt fod o hyd. Roedd rhai busnesau’n rhai teuluol ac yn dal i fod, gan roi 
cymhelliad i aros yn yr un ardal; 
 

‘Wel, fe ddechreuwyd y busnes gwreiddiol ym 1968 gan fy nhad-cu, felly fi yw’r 
drydedd genhedlaeth sy’n cymryd y busnes gwreiddiol drosodd.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, gweithgynhyrchu, cwmni twf) 

 
Mae’r dyfyniad diwethaf yn dangos sut y bu i’r busnes addasu dros amser o ran y 
cynnyrch a werthir, sy’n gyson â thirwedd economaidd newidiol De Cymru. Wrth wneud 
hynny, fe amlygodd y cwmni hwn bwysigrwydd aros yn yr ardal fel canolfan ar gyfer eu 
busnes, gan ystyried yr ardal o safbwynt personol yn gartref iddynt. Roedd busnesau 
teuluol yn ystyried y ddau ffactor yma wrth wneud eu penderfyniad i aros yn hytrach na 
symud, er enghraifft i ardaloedd eraill yn y DU lle gallai amodau masnachu fod yn fwy 
ffafriol. 
 

‘Yng Nghymru mae gennym bobl leol ddawnus iawn sy’n gweithio inni. Yn y 
gorffennol, rydym wedi ystyried symud i leoliad arall mwy canolog yn y DU 
ond dyma ble’r ydym wastad wedi bod a byddai’n well gennym aros gartref a 
chynhyrchu yng Nghymru ar ddiwedd y dydd..’ 

(Cyfarwyddwr Ariannol, Cyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf)   
 
Ar gyfer yr holl fusnesau a gafodd gyfweliad, roedd y sylfaen hanesyddol yn eu lleoliad 
presennol yn cynnig canolfan sefydledig lle gallai twf ddigwydd. Cafodd pryderon allweddol 
ynghylch gallu denu a hyfforddi llafur crefftus addas, a phwysigrwydd lleoliad i gyflawni 
hyn, eu hamlygu gan rai cwmnïau; 
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‘O ran bod yng nghanol y ddinas, cawsom ni fod hynny’n helpu o ran proffil y staff 
sydd gennym yn gweithio yma. Mae gennym gryn dipyn o bobl rhwng 20 a 35 oed y 
mae’r syniad o weithio mewn lleoliad cymharol fywiog yng nghanol y dref yn 
apelio’n fawr atynt.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 

 
‘Hefyd, erbyn yr amser yr oeddwn i wedi cymryd y busnes drosodd, roedd wedi bod 
yn rhedeg am ryw ddeugain mlynedd, roeddem wedi datblygu’r holl gymwyseddau 
craidd yn fewnol, wedi’u hyfforddi’n fewnol ac wedi sefydlu rhaglen hyfforddi a 
datblygu pobl ifanc ac fe wnaethom barhau i wneud hynny…’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 

Yn ogystal â darparu sylfaen dda ar gyfer recriwtio a hyfforddi, roedd bod â lleoliad da’n 
aml yn cael ei nodi fel ffactor ymarferol cadarnhaol cryf o ran penderfynu y dylai eu busnes 
aros yn eu lleoliad presennol, ac yn rhywbeth a oedd ganddynt ar y pryd yn eu tyb hwy; 
 

‘Wel mae gennym leoliad da ar yr ystâd ddiwydiannol, ar goridor yr A470 a’r M4, 
felly rwy’n teimlo bod gennym leoliad da iawn ar gyfer dosbarthu...Mae seilwaith 
Caerdydd yn weddol dda, mae Maes Awyr Caerdydd a Bryste yn hygyrch ac mae’n 
weddol rwydd cyrraedd y lleoliad ar hyd coridor yr M4.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 
 
‘Mae cysylltiadau cludiant da iawn, rydym yn agos at gyffordd [X] ac mae 
cysylltiadau cludiant da iawn, mae’n weddol hygyrch i weithwyr crefftus o gyfeiriad 
trefi cyfagos Abertawe a Chaerdydd felly nid yw’n rhy bellennig ac mae’n weddol 
rwydd cyrraedd yma.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 
I eraill, roedd crynodiad cyflenwyr a busnesau cysylltiedig yn cynnig mantais arall. I’r 
busnes gweithgynhyrchu a pheirianneg hwn, roedd bod yn agos at uned ddeori ar gyfer 
busnesau newydd yn darparu cyfleoedd i amsugno gwybodaeth gan SAUau a datblygu 
rhwydweithiau sydd o fudd i’r busnes; 

 

‘Ie, y budd allweddol arall yr ydym yn ei gael o fod yma yw’r Ganolfan Arbenigol – 
wn i ddim a ydych yn gyfarwydd â’r Ganolfan Arbenigol ...Canolfan technoleg a 
deori ydyw a sefydlwyd yn benodol ar gyfer... ac mae ganddynt unedau deori ar 
gyfer busnesau newydd felly er nad oeddem yn fusnes newydd yng ngwir ystyr y 
term erbyn inni symud, roedd ein cyfleuster gweithgynhyrchu yn y Ganolfan 
Arbenigol yn gyfleus inni.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
Ffactorau ysgogol a galluogol sy’n cyfrannu at dwf 
Wedyn gofynnwyd i’r cyfweleion am y rhesymau pam eu bod yn teimlo’u bod yn profi twf 
iach, pa un a oedd ffactorau eraill wedi effeithio ar botensial llawn y twf hwnnw, a’r hyn yr 
oedd y twf hwnnw wedi’i alluogi. 
 
Yr hyn a oedd yn hollbwysig i rai cwmnïau oedd yr hwb i’w priod sectorau gan ffactorau 
allanol. Roedd hyn yn digwydd naill ai trwy welliant mewn amodau macroeconomaidd, ac 
felly mwy o fuddsoddi mewn sectorau penodol yn dilyn dirwasgiad 2008, neu’r cynnydd ym 
mhoblogrwydd math penodol o dwristiaeth yr oedd y busnes yn darparu ar ei gyfer. Roedd 
y cynnydd mewn gwariant gartref a thramor wedi creu amodau mwy ffafriol yn y farchnad 
ac felly mwy o fasnach; 
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‘Y prif sbardun ar gyfer twf, fel y soniais yn gynharach, fu rhyw gynnydd yng 
ngwariant [X] yn y DU a thramor.’   
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 

 
O ran marchnadoedd eraill, roedd galw o’r newydd am nwyddau a gwasanaethau mewn 
marchnadoedd penodol wedi peri i fusnesau gymryd y cyfle i ddatblygu eu busnes i ateb y 
galw ac yna tyfu; 

 
‘Rwy’n credu taw’r ffactorau oedd atgyfodi [X] ledled y wlad. Nid dim ond y criw o 
bedwar yn X gafodd y syniad, ledled y wlad cafodd pobl eraill y syniad ac roeddent 
yn dweud ‘roedd [X] yma ar un adeg, roedd yn arfer dod drwodd, beth am geisio 
datblygu’…, 
 (Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a storio, cwmni twf) 

 
Un ffactor blaenllaw a oedd yn ysgogi twf ar gyfer busnesau bach oedd defnyddio 
pryniannau fel dull allweddol i sicrhau twf yn ogystal â chynyddu nifer eu cwsmeriaid. 
Canfuwyd fod cymysgedd o dwf organig a thwf seiliedig ar bryniannau ymhlith y busnesau 
y cynhaliwyd cyfweliadau gyda hwy. Mae hyn i’w weld fel pe bai’n ategu honiad Brown et 
al (2014) nad yw llawer o gwmnïau twf uchel yn tyfu trwy ddulliau organig yn unig, ond bod 
cyfran uchel o’r busnesau hyn yn defnyddio pryniannau fel ffordd o dyfu a chynyddu 
cyflogaeth; 
 

‘Yn 2010/2011 y prynon ni’r cwmni ac ers hynny rydym wedi bod yn rhesymoli’r 
mathau presennol o gynnyrch, gan gyflawni pryniannau a hefyd gan wneud peth 
gwaith datblygu cynnyrch a lansio cynnyrch newydd, sydd wedi arwain at dwf yn y 
busnes.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 

 
Soniwyd am ffactorau eraill i raddau llai helaeth. Un thema bwysig a oedd yn dod i’r amlwg 
oedd bod yn rhaid cymryd cyfleoedd i dyfu trwy gydweithio gyda’u cwsmeriaid presennol. 
Roedd un cwmni wedi defnyddio is-gwmnïau rhyngwladol eu partneriaid busnes presennol 
fel sbardun, gan gynnig cynnyrch i bartneriaid rhyngwladol; 
 

‘Fe wnaethom benderfyniad bwriadol i dargedu gweithgarwch allforio yn 2000 ac 
felly fe gawsom lawer o dwf trwy arbenigedd technegol i bob pwrpas lle’r ydym wedi 
cymryd cynnyrch sy’n seiliedig ar arbenigedd technegol ... ac wedi eu cyflwyno i 
gwmnïau Prydeinig i ddechrau ac yn sgîl hynny i’w his-gwmnïau tramor, neu eu 
chwaer-gwmnïau tramor a’u lledaenu o amgylch y bydd yn y ffordd honno.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 

 
Trafododd cwpl o gwmnïau hefyd sut, mewn gwahanol ffyrdd, mae arbenigedd cynyddol 
eu harlwy fusnes wedi eu galluogi i ddod o hyd i farchnad arbenigol ac ennill enw da am 
eu bod yn meddu ar yr arbenigedd hwnnw ac yn ei wneud yn dda. Mae hyn wedi’u galluogi 
i sicrhau perthynas dda â’u cwsmeriaid ac ymateb yn gyflym i’w hanghenion 
  

‘Mae gennym dîm dylunio peirianegol cadarn iawn felly’n fewnol, mae ein gallu i 
ymateb yn gyflym iawn ac yn rhagweithiol iawn i ofynion cwsmeriaid wedi bod yn 
ffactor gwahaniaethol sylweddol inni.’   
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 

 
 

Ffactorau sy’n effeithio ar dwf – manteision a heriau 
Roedd nifer o ffactorau a oedd yn creu her neu rwystrau i dwf ar gyfer y BBaChau y 
cynhaliwyd cyfweliadau gyda hwy. Roedd ymatebion yn aml yn cyfeirio at batrwm cylchol 
twf a oedd yn digwydd yn y cwmni. O safbwynt rheolwyr gyfarwyddwyr, roedd twf yn aml 
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yn digwydd dros gyfnod cyfyngedig, ac roedd yn ddibynnol ar ffactorau macroeconomaidd 
allanol. Ar y cyfan, nid oedd cyfnodau o dwf uchel yn cael eu hystyried yn gynaliadwy yn y 
tymor hir ac roedd cyfnodau o dwf isel neu negatif hyd yn oed yn aml yn dilyn mewn 
patrwm cylchol. Mae hyn hefyd yn gyson â dadl Brown et al nad yw cwmnïau twf uchel yn 
cyflawni twf llinellol cyson, ond bod twf yn anrhagweladwy, yn ysbeidiol ac yn para am 
gyfnod cyfyngedig (2014:13). Yn y cyfnod diweddar, bu cysylltiad agos iawn rhwng y cylch 
hwn a dirwasgiad 2008. Roedd y cylch hwn yn cael ei ystyried yn gynhenid i natur busnes, 
fel y mae’r detholiadau hyn yn ei ddangos; 
 

‘Mae twf wedi bod yn gylchol mewn rhannau, rydym wedi dioddef fel rhan o’r 
dirywiad economaidd, oddeutu 2008-2010, pan fo’r economi’n dda rydym yn tueddu 
i ffynnu. Nid oedd twf yn gyson [cyn dirwasgiad 2008]. Cawsom ddirywiad cylchol o 
ran y busnes a oedd gennym. Nid ydym wedi tyfu’n gyson yn ein hanes 16 
mlynedd, mae wedi bod yn gyfnodau o dwf a chywasgiad.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 
 
‘Mae twf wedi amrywio o un flwyddyn i’r llall, mewn rhai blynyddoedd mae gennym 
dwf o 15 y cant, ac yna 15 y cant ac yna 15 y cant ac yna rydym yn cael ychydig o 
flynyddoedd lle mae’n gymharol sefydlog ac nid oes cynllun penodol ein bod yn 
mynd i dyfu hyn a hyn y cant bob blwyddyn...Rhai blynyddoedd rydym yn ennill tri 
neu bedwar contract mewn blwyddyn, dim ond y contractau hynny, does dim 
contractau’n cael eu hadnewyddu, dydyn nhw ddim yn ymrwymo i’r contractau 
hynny. Nid oes llawer o sail na sylwedd i’r peth; yn syml nid oes llawer o reolaeth 
gennym ar yr hyn sy’n digwydd.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 

 
Mae’n anochel bod amodau economaidd anffafriol yn cael effaith negyddol ar dwf, ond 
mae cyfweleion hefyd wedi amlygu’r ffaith bod materion megis adnewyddu contractau yn 
gallu bod yn anrhagweladwy a bod ffactorau allanol yn gallu dwyn canlyniadau negyddol i 
lwyddiant y busnes hyd yn oed dan amodau economaidd da. Gellir ystyried dulliau 
strategol, ond gall ffactorau allanol amharu ar unrhyw strategaethau a gaiff eu llunio, sy’n 
dwyn canlyniadau ar gyfer trosiant ac, felly, ar gyfer twf. Mae hyn yn wir mewn perthynas 
siant ac, felly, ar gyfer twf. Mae hyn yn wir mewn perthynas â rhyngwladoli, fel yr ydym yn 
egluro’n ddiweddarach yn yr adran hon. 
 
Mae’r dirywiad byd-eang wedi cael effeithiau eraill hefyd, gan gynnwys cwtogi ar wariant 
dewisol, colli masnach ddomestig i fewnforion tramor rhatach, a cholli cyllid gan y 
Llywodraeth yn dilyn y dirwasgiad, fel y mae’r detholiadau hyn yn ei ddangos; 
 

‘Rwy’n meddwl ei bod yn anodd edrych y tu hwnt i ffactorau economaidd cyffredinol 
ond yn y DU a thramor rydym yn darparu contractwyr [X], felly pan fo cwmnïau’n 
cwtogi ar wariant dewisol, yna mae’n ein taro ni’n weddol galed.’   
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 
 
‘.. a’r hyn rydym ni wedi’i ganfod yw bod un ochr i’r busnes, sef y ganolfan arddio, 
wedi tyfu, ond bod yr ochr arall i’r busnes.... bydd Tesco, er enghraifft, yn prynu eu 
[X] trwy fynd drwy rywun arall... yn y Dwyrain Canol.’   
(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 
‘Y ffigwr a awgrymwyd yn wreiddiol gan Lywodraeth Cymru y gallem ni ei gael oedd 
2.5 miliwn tuag at ein hestyniad. Am fod oedi wedi bod, tra’r oeddem yn disgwyl am 
y gorchymyn trafnidiaeth a gwaith, daeth y dirywiad economaidd, ac nid oedd digon 
o gyllid ar ôl ar gyfer yr holl brosiectau yr oeddent wedi addo arian iddynt.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a Storio, cwmni twf) 
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Er bod heriau niferus i dwf, roedd llawer o fanteision hefyd, gyda llawer o’r cyfweleion yn 
nodi effeithiau cadarnhaol uniongyrchol ar dwf, sef cynnydd mewn trosiant a’r posibiliadau 
cysylltiedig yr oedd hyn yn eu dwyn o ran recriwtio mwy a/neu sicrhau bod cyflogaeth 
bresennol yn aros yn sefydlog; 
 

‘Pob un o’r uchod [cynnydd mewn trosiant, cynnydd mewn cyflogaeth].’  
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 
 

‘Rydym yn bwriadu recriwtio 4-5 o bobl eraill yn y flwyddyn ariannol hon a byddwn 
yn ceisio recriwtio’r un faint eto yn y flwyddyn ariannol nesaf.’ 

(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 

‘Wel, ers – pan ddechreuais i’r cwmni, rwy’n creu bod gennym mwy na thebyg 
rhwng 50 a 55 o gyflogeion, yr oedd 25 ohonynt mwy na thebyg yn y ffatri ac eraill – 
rhai yn y swyddfa, rhai yn y gweithdy. Rydym bellach yn cyflogi rhwng 100 a 110 o 
gyflogeion... un o’r pethau yr ydym wedi’u cyflawni yw ein bod wedi rhoi cyflogaeth 
gymharol sefydlog i’n staff a chyflogau eithaf da ar gyfer yr ardal hefyd.’  

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 
Mae buddsoddi yn y busnes o ganlyniad i dwf, fel a grybwyllir yn y detholiad uchod, ochr 
yn ochr â darparu cyflogaeth sefydlog wedi galluogi busnesau i gynnal sefydlogrwydd ac 
ehangu eu marchnad mewn gwledydd tramor, a denu mwy o gwsmeriaid i’w busnes; 
   

‘Heb y twf hwnnw mewn allforio, fyddem ni ddim yma. Mae wedi ein galluogi i 
ailgyfarparu cryn dipyn ar y ffatri...ond mae’r ffaith ein bod ni’n dal yma ac yn dal yn 
ddiddyled i’w briodoli’n gyfan gwbl i’r ffaith ein bod wedi mabwysiadu’r strategaeth 
allforio honno, oherwydd yr hyn y mae wedi ein galluogi i wneud tan yn ddiweddar 
iawn yw cadw’r un nifer o bobl a gyflogir ag yn 2000/1,’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 

‘Ond fe wnaeth ein galluogi i gludo mwy o deithwyr i mewn i [X], felly eto wrth 
edrych ar y darlun ehangach, roedd pobl yn dod i lawr am eu bod yn gallu mynd i 
[X], fe elwodd [X] trwy gynyddu nifer yr ymwelwyr â’r dref ei hun ac yn amlwg po 
fwyaf o bobl rydym yn eu cludo, po fwyaf o bobl sy’n gwybod amdanom.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a Storio, cwmni twf) 
 
‘Rwy’n meddwl ein bod wedi bod yn barod i fentro ychydig, felly rydym wedi agor 
swyddfeydd mewn marchnadoedd newydd megis [X] a [X] yr ydym yn eithaf 
cyfarwydd â hwy o ran ymwneud â hwy’n genedlaethol, felly mae hynny’n sicr yn 
ffactor o ran tyfu ein gwerthiant allforio.’. 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 
Yn olaf, ochr yn ochr â darparu cyflogaeth fwy sefydlog, ehangu eu cyrhaeddiad 
rhyngwladol, a buddsoddi mewn offer, fe wnaeth rhai busnesau amlygu eu gallu i 
wasanaethu eu cwsmeriaid yn well hefyd, yn yr achos hwn o ganlyniad i bryniannau er 
mwyn sicrhau eu bod yn gallu arallgyfeirio gan gynnig mwy o amrywiaeth o gynnyrch; 

 
‘Yn gyntaf mae wedi rhoi sefydlogrwydd i bawb, sylfaen fwy sefydlog o lawer i 
ddatblygu’r cwmni, gan fod y berthynas rhyngom ni a’n cwsmeriaid yn un fwy clòs o 
lawer bellach, mae eu deunydd pacio’n cael ei brynu o un lle, eu [X], eu [Y], y cwbl, 
felly mae hynny’n ein galluogi ni wedyn i ganolbwyntio ar lai o gwsmeriaid a rhoi 
gwasanaeth llawer gwell ac ychwanegu llawer mwy o werth…’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
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Ar y cyfan, mae canlyniadau twf, e.e. trosiant uwch, yn arwain at fwy o sefydlogrwydd a 
hyder o ran sicrhau swyddi ac ehangu cyflogaeth o fewn busnes. Fodd bynnag, grymoedd 
allanol ffafriol oedd y ffactor allweddol a oedd yn cyfrannu at greu’r amodau yr oedd 
busnesau’n teimlo’u bod yn ddigon sefydlog ar gyfer gwneud hyn. Fe wnaeth materion 
eraill, megis argaeledd cyllid, ynghyd â’r sefyllfa ariannol a oedd yn gwella ar ôl y 
dirwasgiad, hi’n bosibl buddsoddi arian yr oedd cwmnïau’n sicr y byddai’n arwain at fwy o 
dwf.  
  
Allforio a Rhyngwladoli 
Fe bwysleisiodd cyfweleion bwysigrwydd gweithgarwch allforio i’r busnes dros y 
blynyddoedd a’r degawdau yr oeddent wedi bod yn ei wneud, gan nodi bod ethos 
rhyngwladoli’n agos at fwriadau’r cwmni a’i bod wedi bod yn broses sefydledig am nifer o 
flynyddoedd. O ran sut y dechreuodd eu hymwneud â’r farchnad allforio a sut y daeth i fod 
yn llwyddiannus, dywedodd y rhan fwyaf bod hyn wedi digwydd trwy fachu cyfle, yn 
hytrach na bod gan y cwmni strategaeth allforio benodol; 

 
‘yn eironig, damwain o ryw fath ydoedd [ymuno â’r farchnad [X]]. Fe ddaethant o 
hyd inni ar y Rhyngrwyd ac fe ddilynon ni’r trywydd, ond nid dyna oedd y prif ffocws 
o gwbl.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 

‘Rwy’n meddwl taw dim ond mater o gymryd cyfleoedd ydyw. Mae’n anodd iawn 
gwrthod cyfle ar gyfer busnes.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 
 
‘Gyda [X] y dechreuodd, fe gysylltodd yr amgueddfa yn [X] â ni ac fe wnaethom 
ninnau eu gwahodd i un o’n digwyddiadau er mwyn iddynt allu bwrw golwg arno ac 
fe gynyddodd pethau fel caseg eira o hynny.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a Storio, cwmni twf) 
 

Mae’r ymatebion yn dynodi bod busnesau’n aml yn ymuno â marchnadoedd byd-eang trwy 
amgylchiadau ffortunus yn hytrach na chyflawni strategaeth a luniwyd ymlaen llaw. Fel y 
mae’r ymatebydd diwethaf yn nodi, gall yr effaith ‘caseg eira’ fod yn gadarnhaol, fel y mae 
cyfle cychwynnol yn gallu datblygu’n gyfleoedd eraill ac yn fusnes pellach. Mae hyn yn aml 
yn llwybr allweddol tuag at dwf; wrth i berthnasoedd cadarnhaol gael eu meithrin gydag un 
cwmni tramor, yn aml gall y rhain arwain at fri cynyddol a busnes ychwanegol. Yn aml, 
roedd ymdrechion i dargedu marchnadoedd yn cael eu hystyried yn aneffeithiol, ac roedd 
cyfleoedd yn aml yn codi trwy gyswllt gan gwsmeriaid yn hytrach na mynd i chwilio am 
fusnes. 
 
O ran y cydbwysedd rhwng allforio a busnes domestig, roedd hyn yn amrywio’n eang ar 
draws cwmnïau twf gwahanol. Roedd masnach allforio fel canran o gyfanswm y trosiant yn 
amrywio o fod mor isel â llai na 10 y cant, i fod mor uchel â 60 y cant ar draws pob un o’r 
naw busnes y cynhaliwyd cyfweliadau gyda hwy. Roedd ymatebion ar y cyfan yn 
pwysleisio bod y cwmni wedi datblygu a thyfu ar fusnes cartref yn gyntaf cyn ymuno â 
marchnadoedd allforio. Serch hynny, roedd allforio’n rhan annatod o’r busnes a byddai’n 
parhau i fod felly dros y tymor byr a chanolig. Roedd maint y gweithgarwch allforio (fel 
canran o drosiant) yn ddibynnol iawn ar y cyfleoedd yr oedd masnach ryngwladol yn eu 
cynnig fodd bynnag, gyda rhai cwmnïau’n datgan bod contract newydd gyda busnes 
tramor wedi arwain at gynnydd mewn gweithgarwch allforio gyda hynny’n cyfrannu at 
gyfran uwch o’r trosiant ar y cyfan, ond bod hyn wedi newid dros amser a bod busnes yn 
mynd a dod. Roedd gwledydd Ewropeaidd eraill yn amlwg yn y fasnach ryngwladol a 
drafodwyd, gyda’r un faint o bwys yn cael ei roi ar Tsieina a gwledydd eraill yn y Dwyrain 
Pell, UDA a’r Dwyrain Canol.  
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Manteision rhyngwladoli 
Wrth drafod manteision allforio, y prif rai a amlygwyd oedd y gallu i ymgysylltu â busnesau 
sy’n cynnig gwasanaeth tebyg neu gyflenwol mewn rhannau eraill o’r byd, a’r cyfle i 
rwydweithio a rhannu gwybodaeth; 
 

‘Y manteision mewn gwirionedd yw cysylltiadau agosach ag atyniadau ar y 
cyfandir...ond fe agorodd hyn ddrysau eraill a thrwy gyfathrebu gyda hwy yn awr, 
mae pethau...yr ydym wedi elwa ohonynt mwy na thebyg am fod arnynt hwy 
eisiau...maen nhw wedi anfon partïon draw i [X]...Ac eto, mae’n mynd yn ôl yno, 
maen nhw wedi bod yma a’r effaith ddilynol yw y bydd unrhyw un sy’n dod o’r 
cyfandir drosodd i Gymru’n debygol iawn o ddod i ymweld â ni [yma]...ond rydym yn 
dal i gynnig y gwasanaeth o ansawdd beth bynnag, ond os ydynt yn ein gweld ni ar 
ein gorau, maen nhw’n mynd yn ôl ac mae’r atgof yn fyw yn eu meddyliau. Mae’n 
datblygu mewn gwirionedd…’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a Storio, cwmni twf) 
 

Mae’r busnes hwn yn amlygu’r berthynas adeiladol a gafodd ei meithrin trwy ymweliadau 
gan bartneriaid ac ymweliadau â phartneriaid dramor. Mae pwysigrwydd gwasanaeth o 
ansawdd, i’r busnes hwn, yn cyd-fynd â’r ymgysylltiad hwn i ddarparu perthnasoedd 
adeiladol a bri cynyddol am yr hyn y maent yn ei wneud yn fyd-eang. Gall hyn arwain at 
gysylltiadau cynyddol a thwf busnes wedi hynny. Roedd hyn hefyd yn wir am un o’r 
busnesau twf uchel y cynhaliwyd cyfweliadau gyda hwy; 
  

‘Y manteision yw ei fod wedi galluogi’r busnes i dyfu’n gyflym iawn ac mae’n agor 
marchnadoedd newydd hefyd. Mae’n codi proffil y brand a’r sefydliad.’ 
(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 

Yn y ffordd yma, roedd allforio’n cael ei ystyried yn un o’r prif ffyrdd o gyflawni twf. Er mai 
masnach gartref oedd yn gyfrifol am y rhan fwyaf o drosiant y rhan fwyaf o fusnesau y 
cynhaliwyd cyfweliadau gyda hwy, roedd allforio’n cael ei ystyried yn ffactor arwyddocaol 
yn eu gallu i gael busnes newydd a sefydlu perthnasoedd busnes ehangach pan oedd 
cyfleoedd yn codi. 
 
Rhwystrau a Heriau sy’n gysylltiedig ag Allforio 
Roedd nifer o heriau’n gysylltiedig ag allforio nwyddau a gwasanaethau a oedd yn cael eu 
crybwyll dro ar ôl tro yn y trawsgrifiadau o’r cyfweliadau. Yr un mwyaf nodedig oedd yr un 
a oedd yn nodi’r materion cyfreithiol a rheoleiddiol yr oedd angen rhoi sylw iddynt er mwyn 
sefydlu perthnasoedd masnach effeithiol gyda busnesau tramor; 
 

‘Yn nodweddiadol, mae’r rhwystrau i ymuno â marchnadoedd tramor yn gyfreithiol 
ac yn rheoleiddiol. Felly, y darnau penodol o ddeddfwriaeth sy’n berthnasol i staffio 
cwmnïau yn y gwledydd hynny. Nifer y gwledydd y mae trwyddedau penodol yn 
ofynnol ynddynt a gall fod cyfyngiadau o ran sut y gellir darparu llafur hefyd.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau gweinyddol a chymorth, cwmni twf) 
 
‘Mae...dod i delerau â’r ochr TAW a threthiant wedi bod yn ddiddorol mewn 
dyfynodau...ond nid hynny’n amhosibl i’w ddatrys a’r cwbl y mae ei angen mewn 
gwirionedd yw ychydig o waith a dealltwriaeth.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 

Cafodd deddfwriaeth mewn perthynas â chyflogaeth, TAW a mathau eraill o dreth a 
rheoleiddio oll eu henwi fel meini tramgwydd posibl ar gyfer perthnasoedd masnachu 
llwyddiannus. Gallai’r materion hyn achosi oedi yn aml cyn sefydlu partneriaid masnachu 
tra bo’r busnes yn ceisio ymgodymu â’r gwaith papur sy’n ofynnol er mwyn sicrhau y 
cydymffurfir â deddfwriaeth. Fel y mae’r ail ddyfyniad uchod yn dangos, dim ond ychydig o 
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ymchwil a diwydrwydd y mae’u hangen i oresgyn hyn. Ond at ei gilydd nid oedd y 
rhwystrau hyn yn amhosibl i’w goresgyn ac nid oeddent yn atal llwyddiant unwaith yr oedd 
y materion wedi cael eu deall a datrysiadau wedi cael eu darparu, fel y mae un Rheolwr 
Gyfarwyddwr yn nodi; 

 
‘bod llawer i’w ddysgu mewn amser byr o ran holl fanylion yr hyn y maent am iddo 
gael ei wneud, ond unwaith y mae wedi cael ei wneud ac unwaith yr ydym wedi 
cadarnhau beth yw’r prosesau, yna mae’n dod yn rhwydd.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 

Roedd materion eraill yn rhai o natur diwylliannol gymdeithasol, lle’r oedd rhwystrau 
ieithyddol a gwahaniaethau diwylliannol rhwng y DU a phartneriaid rhyngwladol yn cael eu 
nodi, yn enwedig mewn gwledydd Asiaidd, lle mae confensiynau sefydledig ar gyfer cynnal 
busnes ychydig yn wahanol; 
  

‘Wel, yn gyntaf y rhwystrau sydd gennym, y rhwystr ieithyddol a hefyd maent yn 
deall sut y mae pobl yn gweithio yn y wlad honno, mae pob rhanbarth yn wahanol. 
Y DU, mae llawer o bobl yn anghofio yn y DU pan ydynt yn ceisio cynnal busnes, yn 
enwedig yn y Dwyrain Pell, bod moeseg penodol y mae’n rhaid ichi ei dilyn, dim ond 
os byddwch yn gwneud rhai pethau penodol y byddant yn cynnal busnes gyda chi, 
ac mae a wnelo’n gyfan gwbl â pharch ac mae llawer o bobl yn anghofio hynny 
felly’r ffordd orau o wybod hynny yw trwy gyflogi pobl leol.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 
Mae’r dyfyniad hwn yn amlygu nid yn unig yr addasu y mae’n rhaid i fusnesau ei wneud yn 
y ffordd y maent yn cyfathrebu, a’r ffaith bod angen iddynt ddilyn confensiynau diwylliannol 
gwahanol er mwyn masnachu’n llwyddiannus yn Asia, ond hefyd mai strategaeth dda ar 
gyfer cyflawni hyn yw cyflogi pobl leol, sy’n gallu siarad yr iaith a deall yr amgylchedd 
busnes. Mae cyfryngwr â gwybodaeth leol yn golygu y gellir ymdrin â materion a’u datrys 
yn gyflymach, a hynny’n arwain at berthnasoedd busnes gwell a threfniadau gweithio 
effeithlon. 
 
Strategaeth ar gyfer rhyngwladoli yn y dyfodol 
Roedd yr adran hon yn ystyried y dyfodol ac yn gofyn i gyfweleion nodi eu strategaeth 
allforio ar gyfer y dyfodol. Yr hyn a oedd yn amlwg o’r holl ymatebion oedd bod busnesau’n 
eu hystyried eu hunain yn rhan o farchnad fyd-eang a bod gweithgarwch allforio’n rhan 
annatod o’u model busnes ac y byddai’n parhau i fod felly. Daeth hyn yn amlwg wrth 
iddynt ddisgrifio’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol; 
 

‘Yr hyn yr wyf fi’n ei weld yw y bu tuedd barhaus bod ein cwsmeriaid yn dod yn fwy 
byd-eang, fel a ddywedais ar y penwythnos pan gawsom ymholiad o 
Fietnam....mae’r rhain i gyd yn bethau a fyddai wedi ymddangos yn amhosibl o 
egsotig hyd yn oed 5 mlynedd yn ôl.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
‘Rwy’n meddwl, unwaith inni sefydlu ein safle draw yn [X], mae cwsmeriaid bellach 
yn cysylltu â ni gan ddweud...rydym yn agor ffatri yn, dyweder, Slofacia ac maen 
nhw’n dweud ‘Gan eich bod chi bellach yn [X], gallwch gyflenwi ein Pencadlys yn 
Slofacia.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 

Ar gyfer y busnes hwn, roedd eu strategaeth allforio wedi arwain at sefydlu eu swyddfa ar 
y cyfandir, a oedd wedi eu gwneud yn fwy deniadol i fusnesau Ewropeaidd gan eu bod yn 
fwy hygyrch ar brif gyfandir Ewrop. Roedd manteision y symud hwn wedi golygu bod 
posibilrwydd o fwy o fusnes allforio yn y dyfodol a photensial ar gyfer perthnasoedd 
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busnes gwahanol gyda’u cwsmeriaid. Uwchlaw popeth, roedd ymgysylltu’n rheolaidd ac 
wyneb yn wyneb gyda chwsmeriaid rhyngwladol yn dal i fod yn bwysig iawn i nifer o 
gwmnïau, er mor rwydd yw’r e-bost a’r rhyngrwyd. Roedd cwmnïau’n teimlo bod hyn yn ei 
gwneud yn bosibl cynnal cysylltiadau cadarnhaol a sicrhau eu bod yn darparu’r 
gwasanaeth gorau.  
 

‘Felly cyfarfodydd wyneb yn wyneb hen ffasiwn, hyd yn oed yn y cyfnod....hyd yn 
oed yn oes y rhyngrwyd.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
Drwy’r holl gyfweliadau, roedd y ffocws ar geisio gwella ar y cynnydd a wnaed mewn 
marchnadoedd rhyngwladol trwy ddulliau amrywiol, ceisio arloesi o ran ymledu i 
farchnadoedd newydd, gwella gwasanaeth cwsmeriaid i farchnadoedd presennol a 
manteisio ar gyfleoedd cynyddol y mae’r farchnad ryngwladol yn eu cynnig. Roedd arloesi, 
ar ei holl ffurfiau, yn rhan allweddol o adeiladu ar y llwyddiant hwn, fel y byddwn yn ei 
drafod yn yr adran nesaf. 
 
Arloesi 

O ran arloesi, gofynnwyd i gyfweleion pa fathau o arloesi oedd yn digwydd o fewn y 
busnes, ac am y berthynas rhwng arloesi, allforio a thwf. 
 
Fe wnaeth y cyfweliadau ddatgelu’r ystod lawn o weithgarwch arloesol sy’n digwydd ar 
draws cwmnïau, o ran datblygu cynnyrch newydd, mireinio prosesau i’w gwneud yn fwy 
darbodus, effeithlon ac felly gwell gwerth am arian. Cafwyd trafodaeth hefyd am arloesi 
mewn marchnata a’r arlwy ar gyfer cwsmeriaid gan un busnes twristiaeth yr oedd ei 
niferoedd wedi cynyddu o ganlyniad i gynnig elfennau ychwanegol fel rhan o’i wasanaeth.  
 
Yr hyn a oedd yn amlwg oedd bod arloesi, ar ba bynnag ffurf, yn ffactor allweddol sy’n 
arwain at wella arlwy a phrosesau’r busnes. Yn greiddiol i’r ethos arloesi roedd y syniad y 
dylai anghenion cwsmeriaid ysgogi arfer arloesol.  
 
 ‘Beth sy’n ysgogi’r gweithgarwch ymchwil a datblygu? – Mae’n cael ei ysgogi gan 
gwsmeriaid neu dechnoleg yn bennaf.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 

‘Mae [arloesi mewn cynnyrch] yn cael ei ysgogi gan gwsmeriaid, mae gennym 
labordy gydag offer profi amrywiol ac mae gennym dri o bobl a fyddai’n ymwneud 
ag ymchwil a datblygu ac mae tri arall yn ymwneud ag ansawdd, sy’n cysylltu â 
hynny mewn ffordd ac mae’r math y ymchwil yr ydym yn ei chynnal yn ymchwil sydd 
ar flaen y gad yn yr ystyr ein bod yn dyfeisio fformwlâu rhwber newydd.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
‘Rydym yn rhagweithiol iawn yn y broses ddylunio felly’n amlwg bydd gan y 
gweithgynhyrchwr cerbydau ddyluniadau cychwynnol o ran yr hyn yr hoffent i’w 
systemau X allu ei wneud a’u X, ble maent am iddynt gael eu gosod ar y cerbyd ac 
yna rydym ni’n cymryd drosodd, y gwaith o ddylunio hynny i raddau helaeth. Fel yr 
wyf yn dweud, rydym yn rhagweithiol iawn ac rydym yn cydweithio’n agos iawn 
gyda thimau technegol ein cwsmeriaid trwy wneud gwelliannau, ychwanegiadau ac 
addasiadau i’r dyluniad.’ 
(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 

Yr ymdrechion mwyaf effeithiol o ran arloesi oedd y rhai y gofynnwyd amdanynt gan 
gwsmeriaid, neu arloesi a wnaed ar y cyd â chwsmeriaid i greu cynnyrch at ofynion unigol. 
I rai, yn ogystal â’r ffaith bod yr hwb i arloesi wedi deillio o anghenion cwsmeriaid, cafodd 
pwysigrwydd cydweithio â chwsmeriaid ei ystyried; 
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‘Fel yr wyf yn dweud, rydym yn gynhyrchiol iawn ac rydym yn cydweithio’n agos 
iawn gyda thimau technegol ein cwsmeriaid trwy wneud gwelliannau, 
ychwanegiadau ac addasiadau i’r dyluniad. Felly mae ein hoffer i gyd i raddau 
helaeth yn offer at ofynion unigol, gan ddibynnu ar y cerbyd y bydd yn cael ei osod 
ynddo. Nid yw fel pe bai gennym ystod safonol o gynnyrch y gallwn ei anfon o 
amgylch y byd.’ 

(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
I rai, roedd arloesi’n digwydd yng nghyd-destun gwella neu wneud mân addasiadau i 
gynnyrch neu brosesau; 
 

‘Mae’n dibynnu beth ydych yn ei alw’n arloesi, o fewn ein marchnad, mae 
rhywfaint...o gyfle i arloesi ond y rhan fwyaf o’r amser mae’n golygu datblygu 
cynnyrch sydd eisoes yn bodoli, neu rydych yn dechrau rhywbeth sydd eisoes yn 
bodoli ac yn gwneud mân newidiadau iddo, felly fyddwn i ddim mor hyf â dweud ein 
bod yn arloesi rhyw lawer.’   
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 
‘Rydym yn gwneud ein gorau glas i arloesi mewn proses, sy’n fwy dyrys...Mae’n 
dangos mor anodd ydyw newid y broses yn sylfaenol. Ond rydym yn ymdrechu’n 
gyson i wneud mân addasiadau i’r broses fel ei bod yn llai gwastraffus, gan 
ddefnyddio llai o ynni.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
Ar gyfer y busnesau hynny lle mae natur y busnes yn llai ffafriol i arloesi yn ei ystyr 
llawnaf, gwneud mân addasiadau a gwella’n barhaus sy’n cynnig y budd mwyaf, er mwyn 
cynnig gwasanaeth gwell neu fwy effeithlon. 
 
Arloesi a’i berthynas ag allforio a thwf 
I bawb, roedd y gydymddibyniaeth rhwng arloesi ac allforio’n eglur; 
 

‘Mae [arloesi] yn digwydd ar y cyd [â gweithio dramor]. Rydym yn ystyried prosesau 
busnes a ffocws ar gleientiaid ar yr un pryd fwy neu lai. Maent yn gydymddibynnol i 
ryw raddau.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gwasanaethau Gweinyddol a Chymorth, cwmni twf) 

 
‘Yn amlwg, os ydych yn newydd i’r marchnadoedd rhyngwladol rwy’n meddwl bod 
yn rhaid ichi fod, mae’n rhaid ichi allu ymateb yn gyflym i fwy o gystadleuaeth, 
mae’n rhaid ichi fod â phwynt gwerthu unigryw gyda’ch cynnyrch neu wasanaeth.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 
Roedd arloesi ac ymuno â marchnadoedd rhyngwladol o fudd i’w gilydd, oherwydd y 
goblygiad bod cynnyrch a phrosesau newydd yn agor marchnadoedd newydd dramor. O 
ganlyniad, unwaith yr oedd cwsmeriaid newydd yn ymgysylltu â’r arlwy o ran cynnyrch ac 
yn cefnogi’r cwmni, gellid arloesi’n fwy wedyn mewn modd a fyddai’n diwallu anghenion 
cwsmeriaid. Roedd y cylch daionus hwn wedi’i sefydlu gan nifer o gwmnïau er mwyn 
cynyddu cystadleurwydd a sicrhau bod y cynnyrch a’r gwasanaethau a ddarperir yn 
unigryw. Mae hyn wedyn yn hwyluso twf cynyddol, fel y mae’r rheolwr gyfarwyddwr 
canlynol ar gwmni twf uchel yn egluro; 
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‘Maent [arloesi, allforio a thwf] yn cydberthyn yn agos oherwydd, fel yr wyf yn ei 
ddweud, yr holl ymgais i ddechrau allforio, a oedd yn llwyddiannus ar gefn bod â 
chynnyrch a oedd yn sylweddol well na’r gystadleuaeth ac oedd yn cael ei ysgogi 
gan ymchwil a datblygu. Felly heb yr ymchwil a datblygu, ni fyddai’r allforion 
gennym ac ni fyddem yma.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
Cymorth ac Ymyriadau Allanol 

Roedd yr adran olaf o’r cyfweliad yn troi at drafod sut yr oedd y rheolwr gyfarwyddwr yn 
rhagweld y busnes yn datblygu dros y tymor byr a chanolig, gan gyffwrdd ar yr heriau 
allweddol yr oedd y cwmni’n eu hwynebu yn y cyfnod nesaf. Fe symudodd hyn ymlaen 
wedyn at drafodaeth am gymorth allanol blaenorol yr oedd y cwmni wedi’i gael (boed gan 
Lywodraeth Cymru neu o ffynonellau eraill) ac i ba raddau yr oedd y cymorth hwnnw wedi 
bod o ddefnydd i’r busnes. Yn olaf, gofynnwyd i gyfweleion a oeddent yn disgwyl cael 
cymorth pellach, a pha fath o gymorth fyddai fwyaf o gymorth iddynt. 
 
Wrth drafod y cynlluniau nesaf ar gyfer eu priod fusnesau, roedd cryn dipyn o’r drafodaeth 
yn canolbwyntio ar adeiladu ar gryfderau presennol a chyflawni mwy o dwf trwy ddulliau 
amrywiol gan gynnwys llunio strategaeth i ehangu i farchnadoedd rhyngwladol eraill, 
cryfhau cysylltiadau a masnach gyda phartneriaid busnes presennol gartref a thramor, 
buddsoddi mewn uwchsgilio staff, cwblhau rhaglenni buddsoddi presennol i dyfu’r busnes 
trwy geisio cyllid allanol ychwanegol, a gwneud pryniannau pellach i sicrhau mwy o dwf. O 
ran rhai o’r heriau allweddol a adnabuwyd, roedd cyfweleion yn teimlo bod amodau 
macroeconomaidd yn ffactor pwysig, gan y byddai twf parhaus yn yr economi’n dwyn 
manteision cadarnhaol cynyddol i’r busnes. I gwpl o fusnesau, sicrhau buddsoddiad 
byrdymor i wella cyfleusterau a sicrhau twf parhaus oedd y brif her, gyda rhai cyfleoedd i 
gael cyllid a oedd ar gael iddynt yn y gorffennol yn rhai nad ydynt ar gael ar hyn o bryd; 
 

‘Ie, dyna’r brif her, y cyllid. Gan ein bod yn adeiladu [X] yno, nid yw’r [X] am wybod.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a Storio, cwmni twf) 
 

‘Y prif heriau yw gallu parhau i gefnogi’r rhaglen fuddsoddi a ddilynais ddwy 
flynedd...bum mlynedd yn ôl, parhau i’w chefnogi, er mwyn parhau i gyrraedd y lle y 
mae angen inni gyrraedd, i gael y twf da a chael y gyflogaeth...Mae hynny yn y bôn 
yn golygu ailgyfarparu’r cyfleuster yn llwyr, ei uwchraddio’n gyfleuster 
gweithgynhyrchu llawn, gydag offer newydd i gyd i bob pwrpas.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
 
I rai, roedd gwneud gwelliannau’n arwain at gylch twf newydd, gan alluogi’r cwmni i gyflogi 
mwy o staff i wneud rhagor o welliannau, ac i fytholi’r broses ymhellach. Roedd hyn 
weithiau’n galw am gymorth allanol i roi hwb cychwynnol i’r broses hon, a gallai diffyg 
cymorth o’r fath amharu ar gynnydd. I eraill, yr her oedd gallu creu a chynnal twf heb 
beryglu prosesau presennol a chysylltiadau â chwsmeriaid; 
 

‘Rheoli twf – yn wir. Gwneud yn siŵr y bydd ein prosesau a’n gweithdrefnau’n ein 
galluogi i gyflawni’r cynnydd mewn cynnyrch heb dramgwyddo cwsmeriaid, heb fod 
yn hwyr yn danfon, heb gael cosbau. Felly, dyna’r pryder unigol mwyaf ar hyn o 
bryd, mwy na thebyg.’ 
(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 

O ran ymyriadau blaenorol a gafwyd, yn rhai ariannol neu anariannol, soniwyd am ystod o 
wahanol gynlluniau, gan gynnwys cyllid Amcan 1 Ewrop a gafwyd ar gyfer offer newydd, 
buddsoddiad cyfalaf gan awdurdod lleol y cwmni, cael talebau arloesi a chyngor ynghylch 
arloesi gan y rhaglen Cymorth Arloesi i Fusnesau (2007-13) a benthyciadau eraill gan 
Lywodraeth Cymru. Roedd rhai busnesau hefyd yn gweithio gyda SAUau ar brosiectau 
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arloesi arbenigol. Fe amlygodd asesiad busnesau o’r cymorth a roddir gan Lywodraeth 
Cymru ar ei ffurfiau amrywiol bod perthynas dda gyda Llywodraeth Cymru yn cael ei 
gwerthfawrogi a bod cyngor a chymorth ariannol, at ei gilydd, yn cael eu croesawu’n fawr; 
 

‘Fe gawsom ychydig o grantiau. Roedd yr un diweddaraf dair blynedd yn ôl, ac mae 
newydd ddod i ben a maddeuwch imi ond wn i ddim beth yw enw’r cynllun. Rwy’n 
meddwl taw cynllun Ewropeaidd ydoedd, gyda chyllid cyfatebol o 30 y cant ar gyfer 
offer newydd a thua £110,000 oedd y swm yn ôl fy atgof i...Fe wnaeth ein galluogi i 
fuddsoddi unwaith neu ddwy mewn darnau o offer na fyddem wedi’u prynu fel arall 
mwy na thebyg. Felly mae hynny’n sicr wedi bod o gymorth.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
‘Yn ddiweddar rydym wedi cael...benthyciad di-log gan Lywodraeth Cymru. ...yn y 
bôn roedd y to mewn cyflwr gwael iawn iawn a byddai atgyweirio’r to hwnnw wedi 
costio oddeutu £0.5m, sy’n swm enfawr i fusnes fel ni. Rydym wedi cael cymorth 
gan Lywodraeth Cymru ar ffurf benthyciad ad-daladwy o £150,000, felly rydym wedi 
cael rhywfaint o gymorth...Mae hynny wedi ein galluogi i aros lle’r ydym ni... aros yn 
Ne Cymru. Wedi peidio â gorfod gwneud, rhywbeth sy’n ddifrifol iawn, gorfod cau’r 
safle, i bob pwrpas. Mae wedi cynnal y swyddi ac ati lle'r ydym ni.’ 

(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
   

Roedd cyllid a gafwyd at ei gilydd wedi cael ei ddefnyddio i ddarparu seilwaith a phrynu 
offer. Mae’r rhain wedi bod yn ddefnyddiol o ran darparu ffordd i oresgyn rhwystrau yn y 
tymor byr a galluogi twf. Roedd cynnal cysylltiadau da gyda’r Llywodraeth yn cael ei 
ystyried yn ddefnyddiol iawn yn y tymor hir, gan fod ffrydiau cyllid newydd yn gallu dod i’r 
amlwg, neu bartneriaethau gwerthfawr yn gallu cael eu cryfhau rhwng busnesau a’r 
Llywodraeth. Fodd bynnag, er bod peth o’r cyllid a nodwyd yn ddefnyddiol, nid oedd yn 
cael ei ystyried yn arloesol ac nid oedd swm mwy sylweddol o arian i wneud gwelliannau 
mwy ar gael bob amser oherwydd yr ansicrwydd economaidd ar ôl y dirwasgiad.   

 
‘Rydym wedi cael llawer o grantiau gan Lywodraeth Cymru. Rydym wedi cael 
grantiau cyfalaf, rydym wedi cael cynlluniau lleoliad gwaith. Go Wales, rwy’n 
meddwl. Rydym wedi bod...yn cydweithio’n agos gyda Llywodraeth Cymru mewn 
perthynas â’n meddiannaeth flaenorol neu bresennol ar [X], cyn i’r adeilad gael ei 
gymryd drosodd gan y brifysgol a’r adeilad yr ydym ynddo yn awr a symud ein 
cyfleuster gweithgynhyrchu i’r adeilad yr ydym yn ei rentu gan Lywodraeth Cymru.’ 

(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
Roedd perthnasoedd da gyda Llywodraeth Cymru ac eraill yn cael eu hystyried yn bwysig, 
gan fod cydnabyddiaeth bod y sefydliad yn dymuno gwneud yr hyn sydd orau er lles 
busnesau yn y bôn. Er bod cynnal perthnasoedd da gyda Llywodraeth Cymru ac, mewn 
rhai achosion, yr awdurdod lleol yn bwysig, roedd beirniadaeth hefyd o anhyblygrwydd 
peth cymorth ariannol, yr oedd rhywfaint ohono’n dod oddi wrth Lywodraeth Cymru. Yn 
aml, er bod angen y cymorth, roedd teimlad ei fod yn aml yn dod gyda phrosesau a 
gweithdrefnau rhy fiwrocrataidd a oedd yn rhwystredig, ac a oedd yn negyddu rhywfaint o’r 
budd a oedd yn deillio o’r cymorth oherwydd amser a gollir yn cydymffurfio ag amodau’r 
grantiau; 
 

‘Pethau amrywiol o ran eich hyblygrwydd, yr hyblygrwydd sy’n bodoli i fusnesau, 
faint o ddeddfwriaeth sydd weithiau a biwrocratiaeth sy’n gysylltiedig â gwneud 
pethau amrywiol, sydd weithiau’n arafu busnesau ac yn atal y broses rhag bod mor 
rwydd. Nid oes unrhyw farchnadoedd eraill ganddynt fel sydd gennym ni, felly rwy’n 
meddwl bod angen adolygiadau gwell o’r pethau hynny.’ 
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf) 
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‘Rwy’n meddwl ein bod wedi wynebu’r sefyllfa hon o’r blaen, lle roeddem yn 
dymuno gwario aran, yn syml roedd y rhan fwyaf o’r arian gennym i’w wario, ac 
roeddem yn chwilio am gymorth ychwanegol ond dydyn ni ddim yn gallu gwario 
unrhyw ran o’r arian nes bod y broses wedi cael ei chytuno, felly rwy’n meddwl ein 
bod wedi gweld ychydig o ddiffyg hyblygrwydd yn y ffordd honno, ac oherwydd y 
prosesau gweddol fiwrocrataidd y mae’n rhaid ichi fynd drwyddynt, weithiau rydym 
wedi dweud na fyddwn yn trafferthu, ac y byddwn yn syml yn dod o hyd i’r arian ein 
hunain.’  
(Rheolwr Gyfarwyddwr, Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu, cwmni twf) 
 

Yr hyn a amlygir yma, ac mewn sylwadau eraill a oedd yn tynnu sylw at effeithiau 
negyddol biwrocratiaeth ar brosesau cyllid grant, yw’r syniad mai diffyg hyblygrwydd oedd 
wrth wraidd y broblem gyda chyllid a geir. Roedd cwmnïau’n aml yn trafod y ffaith bod 
pethau’n symud yn gyflym ym myd busnes, ac amgylchiadau’n newid. Yr her i gyrff cyllido 
oedd ymateb yn gyflym i’r newidiadau hyn a gallu cefnogi cwmnïau pan oedd ei angen 
fwyaf. Nid oedd y cylch busnes a’r cylch cyllid grant wastad yn gyson â’i gilydd, ac mae 
hyn yn arwain at rwystredigaeth i fusnesau.  
 
Mewn achosion eraill, roedd y rheolau o ran yr hyn y gellir ei gyllido’n aml yn rhy gaeth ar 
gyfer yr hyn yr oedd rhai busnesau’n dymuno’i gyflawni, gan olygu nad oeddent yn cael 
cyllid ar sail y ffaith nad oeddent yn bodloni’r meini prawf, a oedd yn achosi 
rhwystredigaeth i un busnes twristiaeth yr oedd angen buddsoddiad cyfalaf arno i allu 
cwblhau gwaith gwella a allai arwain at dwf sylweddol; 
 

‘Ond mae [cael cyllid grant] yn broses faith, hirwyntog pan ydych yn ystyried bod 
twristiaeth yn ddiwydiant pwysig ar hyn o bryd, treftadaeth yn enwedig...Byddwn yn 
dechrau adfywio’r drefn a fu farw yn y 60au a’r [X] yn cau. Byddwn yn creu swyddi, 
byddwn yn creu twf, byddwn yn gwneud hyn, byddwn yn gwneud y llall ac rydym yn 
ei chael yn anodd cael cadarnhad gan rywun sy’n fodlon rhoi’r arian inni.’ 

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Cludo a storio, cwmni twf) 
 
Roedd eraill yn teimlo weithiau bod y cyllid hefyd yn cael ei gamgyfeirio ac y gellid 
defnyddio cyllid grant i fynd i’r afael â meysydd eraill sy’n achosi pryder i fusnesau. Yr hyn 
a oedd yn achos pryder arbennig i un cwmni oedd effaith gorfod cadw’r cynllun pensiwn 
cyflog terfynol yn gynaliadwy, gan hefyd ganolbwyntio ar dyfu’r busnes yn y tymor hir; 
 

‘Yr hyn a fyddai o fudd inni nawr fyddai ymddiriedolwr annibynnol sy’n gwbl 
gyfarwydd â deddfwriaeth pensiwn. Mae’n dod yn broblem fwy byth ac yn broblem 
fwy dyrys inni. Dyma’r broblem fwyaf heb os nac oni bai.’  

(Rheolwr Gyfarwyddwr, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
O ran yr hyn y gellid defnyddio grantiau ar ei gyfer, roedd teimladau cryf gan rai o’r 
cwmnïau y gallai’r meini prawf cymhwystra ar gyfer cyllid grant gael eu hehangu i gynnwys 
materion eraill sydd fwyaf o bwys o ran sicrhau bod eu busnes yn gallu cynnal ei hun yn y 
tymor hir a chynnal ai ymrwymiadau ariannol. Gelwir am gymorth anariannol i fynd i’r afael 
â’r materion hirdymor hyn sydd mor ganolog i gynaliadwyedd y busnes, ac a fydd yn dwyn 
canlyniadau uniongyrchol ar gyfer twf a ragwelir. O ran y cymorth y mae ei angen, roedd 
yn anodd weithiau i gwmnïau ddweud yn bendant beth yn union y byddai ei angen arnynt, 
ond byddent yn ceisio meithrin perthnasoedd da gyda Llywodraeth Cymru ac eraill er 
mwyn iddynt allu dibynnu ar y berthynas weithio honno i gyflwyno’r achos dros gymorth 
penodol pan fyddai angen cymorth. Eto, mae hyblygrwydd yn bwysig; mae gallu’r sefydliad 
sy’n cefnogi, Llywodraeth Cymru neu eraill, i addasu i sefyllfaoedd newidiol o fewn y 
busnes o’r pwys mwyaf i sicrhau bod y cymorth a roddir yn gymorth o’r math cywir ac yn 
dod ar yr adeg gywir. 
  



51 

 

‘Byddem yn chwilio am gymorth gyda rheoli allforion, i hyfforddi eto gyda chyllid 
ychwanegol o bosibl. Rwy’n meddwl, fel sylw cyffredinol, mai’r hyn sy’n 
angenrheidiol yw bod Llywodraeth Cymru yn gefnogol ac yn parhau i fod yn 
gefnogol a rhwyddhau pethau ar gyfer busnesau Cymru.’   
(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 
 
‘Yn y ffordd honno mae’n anodd iawn ateb gan ein bod yn tueddu i chwilio am 
gymorth dim ond lle mae gennym faterion penodol sy’n codi, ac felly...nid oes 
gennym ymagwedd gyffredinol lle’r ydym yn dweud ‘mae angen cymorth marchnata 
arnom, mae angen cymorth gyda chyllid arnom’. Mae’n tueddu i fod ychydig bach 
yn fwy seiliedig ar yr angen ond mae gennym fater penodol yr ydym wedi 
canolbwyntio arno ac...fel arfer pan fo hwnnw’n codi, mae angen gwneud y cwbl yn 
gymharol gyflym hefyd, yn hytrach na...wel yn awr mae angen inni fynd drwy’r 
broses hon sydd wedyn yn cymryd 6 mis ac ni allwn wneud unrhyw beth nes ein 
bod wedi siarad gyda chi.’ 
 

Myfyrdodau ar dwf busnes 
O ran yr hyn yr oedd busnesau’n teimlo’i fod wedi eu rhoi mewn safle cryf o ran twf dros y 
blynyddoedd diwethaf, tynnodd nifer o fusnesau sylw at fod â dealltwriaeth dda am eu 
busnes a’r cyd-destun cenedlaethol a rhyngwladol y mae’n gweithredu ynddo er mwyn 
gwneud penderfyniadau cadarn; bod â strategaeth ar gyfer y dyfodol agos er mwyn bod â 
syniad clir o’r cyfeiriad y bydd y busnes yn teithio ynddo; a bod â phwynt gwerthu unigryw i 
ennyn a chadw teyrngarwch cwsmeriaid. Yr hyn a oedd yn amlwg yma hefyd oedd 
pwysigrwydd cydweithio gyda’r Llywodraeth ac eraill i feithrin a chynnal y perthnasoedd da 
hynny pe bai angen cymorth; 
 

‘Byddwn i’n dweud, cydweithiwch gyda Llywodraeth Cymru a chyda gwleidyddion 
ac, os yn bosibl, mae angen ichi allu bod  sylfaen gadarn i dyfu ohoni. Peidiwch â 
bod yn rhy hapfasnachol...Mae angen ichi weithio o sylfaen gref. Ac mae angen ichi 
wneud yn siŵr, wrth i drosiant y busnes dyfu, ei fod yn cefnogi strwythur a bod 
prosesau’n tyfu hefyd...ceisiwch gyngor, ceisiwch gyngor a defnyddiwr y 
cyfleusterau sydd ar gael. Defnyddiwch Gyllid a Thollau EM, defnyddiwch 
Lywodraeth Leol, defnyddiwch....a gwnewch eich gwaith ymchwil. Gwnewch yn siŵr 
eich bod yn deall y rheolau a’r rheoliadau sy’n ymwneud ag allforio.’ 
(Cyfarwyddwr Cyllid, Gweithgynhyrchu, cwmni twf uchel) 

 
Yn gyson â safbwyntiau eraill a fynegwyd yn y cyfweliadau, mae hyn yn amlygu 
pwysigrwydd perthnasoedd da gyda llywodraeth leol a chanolog fel rhywbeth sy’n 
allweddol i sicrhau bod gan gwmni’r holl wybodaeth y mae ei hangen a’i fod yn gallu galw 
ar y partneriaethau hyn pan fod angen. Er gwaethaf y rhwystredigaethau sy’n gynhenid 
mewn rhai prosesau cyllido, ystyrir ei bod yn allweddol cynnal y perthnasoedd hyn a’u bod 
yn arwyddocaol o ran cynnal twf llwyddiannus. 
 

Crynodeb 
Roedd y cyfweliadau hyn yn ychwanegu naratif at y dadansoddiad data eilaidd, ac 
roeddent yn cynnig safbwyntiau rhai o’r busnesau am eu llwybrau tuag at dwf, a’r 
rhwystrau a’r heriau o ran cynnal neu gyflawni twf uchel. Roedd llawer o’r cwmnïau wedi’u 
lleoli’n gryf yng Nghymru, mewn ffyrdd ymarferol ac o ran gwreiddiau hanesyddol y busnes 
yn eu priod leoliadau. Roedd hanes rhai busnesau a gwreiddiedigrwydd personél teuluol 
neu bersonél allweddol arall yng Nghymru lawn cyn bwysiced o ran pennu eu lleoliad ag 
oedd ystyriaethau ymarferol eraill. Roedd cynnal perthnasoedd busnes allweddol a 
gweithlu sefydledig yng Nghymru lawn cyn bwysiced hefyd, ac yn fwy gwerthfawr na 
symud i rywle lle gallai fod mwy o fasnach. Roedd twf yn cael ei ysgogi’n bennaf gan yr 
amodau economaidd ar y pryd ac roedd ffactorau eraill, megis atgyfodiad ym 
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mhoblogrwydd rhai nwyddau neu wasanaethau, yn yr un modd i raddau helaeth, allan o 
reolaeth y busnesau. Fodd bynnag, roedd busnesau hefyd yn pwysleisio pwysigrwydd 
adnabod a manteisio ar gyfleoedd yn effeithlon er mwyn sicrhau y gallai busnes dyfu 
cymaint â phosibl dan amgylchiadau economaidd anodd. Roedd busnesau’n gallu rheoli 
rhai ffactorau, megis dethol pryniannau a fyddai o gymorth i brynu. Mae’r cymysgedd 
amlwg o dwf organig a thwf seiliedig ar bryniannau’n mynd yn groes i fythau sy’n honni 
bod twf yn cael ei gyflawni’n bennaf trwy dwf organig. O ran rhwystrau allweddol i dwf, 
mae’r ymchwil hon hefyd yn awgrymu, yn groes i’r syniad ei fod yn barhaus ac yn llinellol, 
bod twf mewn gwirionedd yn gylchol ac yn anrhagweladwy o ran ei natur a’i hyd. Mae 
cwmnïau’n cydnabod hyn fel rhan o’r amgylchedd busnes, ac nid ydynt yn cymryd yn 
ganiataol y bydd twf yn parhau unwaith y caiff ei gyflawni. 
 
Roedd allforio’n cael ei ystyried yn rhan allweddol o weithgarwch busnes ac yn rhan o fod 
yn fusnes twf. Er mai’r farchnad gartref oedd bwysicaf i’r holl gwmnïau y cynhaliwyd 
cyfweliadau gyda hwy, roedd allforio’n bwysig o ran agor marchnadoedd newydd a ffurfio 
perthnasoedd busnes newydd a chynhyrchiol. Dywedodd y rhan fwyaf o fusnesau eu bod 
wedi ymuno â’r farchnad ryngwladol o ganlyniad i gyfle a gymerwyd yn hytrach nag o 
ganlyniad i strategaeth eglur. Roedd manteision amlwg i hyn, gan gynnwys mwy o 
rwydweithio a gallu darparu gwasanaeth gwell ar gyfer cwsmeriaid. Fodd bynnag, roedd 
angen goresgyn rhwystrau. Mewn rhai achosion roedd y rhain yn rhwystrau cyfreithiol neu 
reoleiddiol, ac mewn achosion eraill roeddent yn ddiwylliannol. Roedd cwmnïau ym mhob 
achos yn bwriadu mynd ar drywydd allforio yn y dyfodol ar y cyd â mathau amrywiol o 
arloesi a drafodwyd gan bob busnes. Roedd y cyfuniad o weithgarwch allforio ac arloesi, 
boed yn arloesi mewn cynnyrch, proses neu farchnata, yn ffurfio cydadwaith a oedd o fudd 
i’w gilydd ac a oedd yn ffafriol i dwf ym marn y busnesau. Y farn oedd bod arloesi fwyaf 
effeithiol pan oedd yn ymateb i anghenion cwsmeriaid, ac roedd yn ffactor pwysig yn y 
broses o wella busnesau ac mewn gwasanaeth effeithiol ar gyfer cwsmeriaid.  
 
Roedd busnesau wedi cael cymorth allanol ar ffurfiau amrywiol; o gyllid yr UE trwy raglenni 
gan Lywodraeth Cymru a chan gyrff eraill, i grantiau unigol gan yr awdurdod lleol ar gyfer 
gwelliannau ar raddfa fach. Fodd bynnag, roedd y dirywiad economaidd wedi golygu bod 
llai o gyfleoedd ar gyfer cyllid ar gael, a llai o arian yn gyffredinol. Mae hyn wedi golygu y 
bu cwtogi ar beth buddsoddi cyfalaf, gan olygu bod y cyfleoedd ar gyfer twf busnes wedi 
mynd yn llai mewn rhai achosion. Er bod y mwyafrif o gwmnïau y cynhaliwyd cyfweliadau 
gyda hwy’n cael, neu wedi cael, cymorth yn y gorffennol ac yn dweud iddo fod o fudd, 
roedd rhwystredigaeth gyda’r broses fiwrocrataidd o gael y cyllid, a diffyg hyblygrwydd yn y 
rheoliadau hyn i allu diwallu anghenion busnes ar yr adeg gywir. Hefyd, roedd rhai 
busnesau’n ystyried bod y cyllid yn rhy fach ar gyfer eu hanghenion, ac roedd hyn yn 
rhwystr arall i dwf posibl o’u safbwynt hwy. 
 
Thema gyson trwy gydol yr holl gyfweliadau ac yn y rhan fwyaf o gyd-destunau oedd 
pwysigrwydd rhwydweithio gyda gwahanol randdeiliaid, boed y rheiny’n bartneriaid busnes 
rhyngwladol, yn bartneriaid cyllido neu’n sefydliadau addysg uwch, er mwyn gwella 
perthnasoedd a gwasanaethau. Dyma oedd conglfaen twf ac roedd yn cael ei adlewyrchu 
mewn perthnasoedd o ran arloesi ac allforio. 
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6. Casgliadau ac Argymhellion 
 

Mae’r dadansoddiad eilaidd, ynghyd â’r data o’r cyfweliadau ansoddol, yn darparu darlun 
mwy cyfoethog o statws presennol BBaChau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru, eu 
llwybr(au) tuag at dwf, y berthynas rhwng eu gweithgarwch allforio ac arloesi a ffyrdd y 
gallai Llywodraeth Cymru ac eraill roi cymorth effeithiol iddynt o bosibl yn y dyfodol. Bydd 
yr adran hon yn trafod y canfyddiadau cyffredinol ochr yn ochr â nodau gwreiddiol yr 
ymchwil, cyn trafod y cwmpas ar gyfer ymchwil bellach i ddilyn a diweddu â set o 
argymhellion ar gyfer y tîm polisi Entrepreneuriaeth. 
 
1. Adnabod set o ddangosyddion y gellir eu defnyddio i asesu a yw busnes yn fusnes twf 

uchel a chrynhoi ffynonellau data perthnasol sy’n dal yr wybodaeth hon;  
Mae’r ymchwil hon wedi adnabod dangosyddion eglur ar gyfer twf; sef twf blynyddol 
cyfartalog dros dair blynedd ariannol (diffiniad swyddogol y Sefydliad ar gyfer 
Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd), ac wedi archwilio nodweddion cysylltiedig 
eraill i gadarnhau natur twf, gan gynnwys oedran y busnes, y ganran o drosiant sy’n deillio 
o allforio, a newid mewn cyflogaeth a’i berthynas â thwf.  
 
Mae cymhwyso diffiniad y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd o 
dwf uchel i BBaChau yng Nghymru wedi dangos bod y rhan fwyaf o gwmnïau sy’n profi twf 
yn methu â chyrraedd y trothwy ar gyfer y mesur sy’n seiliedig ar dwf blynyddol cyfartalog 
o 20 y cant dros dair blynedd. Er bod y mesur hwn yn ddefnyddiol ar gyfer cymharu â 
gwledydd eraill, o ran bod yn fesur ar gyfer cymorth i fusnesau yng Nghymru, mae i’w weld 
braidd yn fympwyol. Ar ben hynny, mae’n bosibl bod canolbwyntio’r cymorth dim ond ar y 
rhai sy’n cyd-fynd â’r diffiniad o fusnesau twf uchel yn hepgor rhan sylweddol o’r gymuned 
fusnes sy’n cyfrannu’n gadarnhaol i economi Cymru. O ystyried dosbarthiad cwmnïau twf 
a thwf uchel, awgrymir bod strategaethau cymorth ar gyfer y busnesau hyn yn cael eu 
teilwra ar sail eu statws presennol. Gellid cyflawni hyn mewn trwy nifer o ddulliau; naill ai 
fel ffyrdd o ddatblygu a chynnal cwmnïau twf uchel, neu fel ffyrdd o ddatblygu cymorth i 
alluogi’r cwmnïau hynny sy’n tyfu i ddod yn gwmnïau twf uchel. Fel arall, gallai cymorth 
gael ei deilwra i alluogi busnesau i gynllunio’u cam nesaf, os yw eu twf wedi gwastatau 
neu os nad ydynt wedi gallu cael cymorth ariannol o ffynonellau eraill a bod arnynt angen 
cymorth i ddod o hyd i ddewisiadau eraill.  
    
2. Adnabod busnesau a berchnogir yng Nghymru sy’n allforio ar hyn o bryd ac sydd naill 

ai eisoes yn fusnesau twf uchel, neu sy’n tyfu ac sydd â’r potensial i gyflawni twf uchel; 
Roedd cyfuno data’r Swyddfa Ystadegau Gwladol a FAME yn darparu darlun cymharol 
fanwl o statws twf cwmnïau sy’n allforio. Roedd y rhai a oedd yn fusnesau twf uchel neu’n 
fusnesau twf yn gallu cael eu hadnabod, er bod rhai problemau gydag ansawdd a 
chyflawnrwydd y data. Fodd bynnag, yr hyn a oedd yn arbennig o werthfawr ynglŷn â 
defnyddio dadansoddiad eilaidd a chyfweliadau ansoddol gyda’i gilydd oedd y manylion a 
ddaeth i’r amlwg mewn perthynas â llwybrau cwmnïau tuag at dwf, gan ein helpu i ddeall 
yn well beth sy’n galluogi twf ac sy’n creu rhwystr i dwf mewn cyd-destunau penodol. 
Datgelodd y dadansoddiad data eilaidd fod llawer o gwmnïau twf a chwmnïau twf uchel yn 
amrywio’n fawr o ran oedran y busnes. Mae’r canfyddiad hwn, ar y cyd â’r data ansoddol 
dangosol sy’n nodi bod twf yn gylchol ac yn ysbeidiol, yn hytrach nag yn llinellol ac yn 
rhagweladwy, yn awgrymu bod angen cymorth ar fusnesau o bob oed, nid dim ond 
busnesau newydd neu ‘gaseliaid’. Roedd llawer o ymatebion yn amlygu pwysigrwydd 
amodau macroeconomaidd o ran pennu’r posibilrwydd ar gyfer twf, a hyd a maint y twf, ac 
mae’n bwysig ystyried pa mor effeithiol allai unrhyw ymyriad fod mewn cyd-destun 
economaidd penodol. Serch hynny, roedd rhai busnesau’n gallu adnabod cyfleoedd ar 
gyfer twf posibl er gwaethaf amodau economaidd anffafriol, ac roeddent yn gallu manteisio 
arnynt a thyfu o ganlyniad. Yr hyn a allai fod fwyaf defnyddiol i gwmnïau yw bod cefnogwyr 
a phartneriaid yn cydnabod y llwybrau aflinol tuag at dwf, ac yn hwyluso’r potensial ar 
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gyfer twf dan amodau ffafriol ac, ar ben hynny, yn cefnogi cwmnïau mewn ffyrdd eraill pan 
fo cyfradd y twf yn lleihau neu fod cwmnïau’n mynd trwy gyfnod o dwf negatif. 
 
3. Archwilio llwybrau tuag at dwf, arloesi ac allforio, a pherthnasoedd rhwng twf, arloesi ac 

allforio ymhlith y busnesau a adnabuwyd er mwyn deall ffactorau sy’n ysgogi twf uchel, 
rhwystrau i dwf uchel a ffyrdd y gallai Llywodraeth Cymru gefnogi twf uchel neu’r 
busnesau hynny sydd â’r potensial ar gyfer twf uchel; 

Nid oedd modd mynd i’r afael â’r nod hwn trwy ddadansoddiad eilaidd yn unig. Cafodd 
natur gymhleth y perthnasoedd hyn ei deall yn bennaf trwy’r cyfweliadau ansoddol. O ran 
allforio, roedd data o’r cyfweliadau’n dynodi bod y rhan fwyaf o weithgarwch allforio’n 
oportiwnistaidd o ran ei natur ac nad oedd sefydlu a chyflawni strategaeth ar gyfer 
allforio’n digwydd yn arferol, gyda llawer o gwmnïau’n achub ar gyfle i allforio ac yn 
adeiladu eu masnach allforio o’r pwynt hwnnw. O ran y berthynas rhwng allforio ac arloesi, 
nid yw’r ymchwil hon wedi gallu cael data meintiol a allai roi cipolwg ar y berthynas 
achosol rhwng y gweithgareddau hyn. Fodd bynnag, roedd yn amlwg i reolwyr 
gyfarwyddwyr y rhan fwyaf o gwmnïau y cynhaliwyd cyfweliadau gyda hwy bod y ddau 
weithgaredd yn hynod gyflenwol o ran ysgogi a chynnal twf. Roedd y mathau o arloesi’n 
eang, roedd yr arloesi’n digwydd gan roi’r pwys mwyaf ar anghenion cwsmeriaid, ac yn 
cael ei oleuo gan y mathau o gwsmeriaid a oedd yn bodoli yn y farchnad gartref a thramor. 
Roedd targedu ymdrechion arloesol yn y ffordd yma’n golygu bod y potensial ar gyfer twf 
yn cael ei gynyddu i’r eithaf. Fodd bynnag, nid oedd y data ar gael i gadarnhau a oedd y 
gweithgarwch hwn yn cyfrannu at gynnydd mewn cynhyrchiant. Roedd peth tystiolaeth 
anecdotaidd o effaith o ran ‘dysgu trwy allforio’, ond yr hyn a oedd fwyaf trawiadol yn y 
data ansoddol oedd pwysigrwydd datblygu gwybodaeth trwy gydweithio ym mhob agwedd 
ar fywyd busnes, boed trwy weithio gyda SAUau i ddatblygu cynnyrch arloesol, neu o ran 
meithrin perthnasoedd da â’r rhai a oedd yn rhoi cymorth grant.   
 
Gan ganolbwyntio ar y cymorth allanol ariannol ac anariannol a gafwyd, trafododd 
cwmnïau’r amrywiaeth eang o gymorth yr oeddent wedi’i gael yn y gorffennol o ffynonellau 
amrywiol, gan gynnwys grantiau gan Lywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol. Er eu bod 
yn ddiolchgar iawn am gymorth o’r fath, amlygodd ymatebwyr broblemau gyda’r broses o 
gael y cymorth hwnnw, a oedd yn aml yn anghyson â graddfeydd amser y cwmni. 
Galwodd llawer o fusnesau am wneud cyllid grant yn fwy hyblyg i’w gwneud yn bosibl rhoi 
arian pan fo’i angen fwyaf, yn hytrach na gorfod mynd trwy gyfnodau maith o fiwrocratiaeth 
cyn y gellid defnyddio aran. Amlygodd busnesau eraill yr angen i gyllid grant fod â chylch 
gwaith ehangach, gan ei gwneud yn bosibl defnyddio cyllid ar gyfer mwy o fathau o fentrau 
gwella busnes neu gael cymorth i ymdrin â phroblemau cynaliadwyedd a allai effeithio ar 
dwf, megis cynnal y cynllun pensiwn, fel a awgrymwyd gan un cwmni.       
 
4. Darparu gwybodaeth ar gyfer cydweithwyr yn y tîm Polisi Entrepreneuriaeth am 

ffynonellau gwybodaeth sydd ar gael ynghylch cwmnïau twf a thwf uchel. Bydd hyn yn 
amlygu bylchau pwysig o ran y data ac yn adnabod ffynonellau gwybodaeth perthnasol 
wrth fonitro cynnydd busnesau a chynllunio ymyriadau yn seiliedig ar yr wybodaeth 
fwyaf cyfoes; 

Mae’r ymchwil hon wedi helpu i adnabod ystod o ffynonellau data perthnasol a’r 
wybodaeth a ddelir ganddynt. Fel rhan o’r gwaith cwmpasu ar gyfer yr ymchwil hon, 
cafodd cronfeydd data perthnasol eu hadnabod a’u harchwilio i benderfynu pa rai fyddai 
fwyaf defnyddiol ar gyfer y dadansoddiad eilaidd ac o ran eu defnyddioldeb i’r tîm polisi 
Entrepreneuriaeth. Bydd dadansoddiad llawn o’r wybodaeth a ddelir, bylchau yn y data a 
ddelir, a chryfderau a gwendidau’r data’n cael ei drosglwyddo i’r tîm polisi fel dogfen ar 
wahân i’r adroddiad hwn, a fydd yn eu galluogi i ymgyfarwyddo ag ystod ehangach o 
ffynonellau data, a phennu’r ffynonellau sydd fwyaf defnyddiol iddynt hwy o ran eu gwaith i 
fonitro twf BBaChau yng Nghymru.  
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Ymdrinnir â’r nod terfynol; ‘Cynghori ynghylch sut orau i gynnal dadansoddiadau o’r fath 
natur yn y dyfodol a pha ddata y byddai angen ei gasglu i wneud dadansoddiad cadarn yn 
bosibl’ yn yr adrannau canlynol a’r argymhellion. 
 
Cwmpas ar gyfer ymchwil bellach 
Prif nod y prosiect peilot hwn oedd adnabod ffyrdd y gellid mesur twf uchel ar gyfer 
BBaChau yng Nghymru, ac yna deall a yw’r data’n bodoli i allu adnabod y cwmnïau hynny. 
Mae’r ymchwil hon wedi canolbwyntio ar ran benodol o’r gymuned fusnes – busnesau sy’n 
allforio sydd wedi’u lleoli yng Nghymru – i brofi’r tybiaethau o ran pa ddata sydd ar gael ac 
i ba raddau y gellir ei ddefnyddio i fesur statws twf.  
 
Roedd rhai problemau nodedig gyda data y daethpwyd ar eu traws. Yn gyntaf, cymerwyd 
nifer y cwmnïau sy’n allforio o gronfa ddata FAME. Gall cwmnïau gyflwyno’u data i FAME 
ar sail wirfoddol ac o ganlyniad, dim ond 80,000 o’r 140,000 fwy neu lai o fusnesau yng 
Nghymru sydd wedi’u cofrestru ar FAME. Er bod hon yn gyfran fawr o’r boblogaeth fusnes 
yn ei chyfanrwydd, nid yw’n cynnwys sampl gynhwysfawr o fusnesau sy’n bodloni’r meini 
prawf a ddymunir. Er gwaethaf hyn, gallwn fod yn gymharol hyderus bod y canfyddiadau’n 
berthnasol i BBaChau yn fwy cyffredinol yng Nghymru. Dylai ymchwil bellach geisio 
cwblhau’r sampl o BBaChau sy’n allforio yng Nghymru i ddarparu data mwy cadarn.  
 
Yn ail, er bod y data’n cynnwys micro-fusnesau (y rhai â llai na 10 o gyflogeion), mae’n llai 
tebygol y bydd darlun cynrychiolaidd o fusnesau newydd yn cael ei greu gan FAME a 
setiau data eraill oherwydd y ffaith nad yw'r adnoddau gan y cwmnïau hyn o bosibl i 
ddarparu gwybodaeth o’r fath, neu nad yw’n ofynnol iddynt ddarparu gwybodaeth o’r fath 
yn y cyfnod cynnar wrth ddechrau’r busnes. Mae angen data gwell ynghylch busnesau 
newydd er mwyn deall eu llwybrau tuag at dwf, a gallai ymchwil bellach ganolbwyntio ar 
ddeall yr hyn sydd eisoes yn cael ei gasglu, ac ym mha setiau data, ac a oes angen casglu 
data pellach i lenwi’r bylchau o ran deall twf busnesau newydd.   
 
Defnyddiwyd cryfderau setiau data FAME a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol i ddarparu 
dadansoddiad manylach o’i gymharu â defnyddio’r naill set ddata neu’r llall ar ei phen ei 
hun. Roedd hyn yn golygu y gellid cwblhau dadansoddiad gwell gan ddefnyddio 
amrywiaeth ehangach o ddangosyddion. Fodd bynnag, roedd rhai anghysonderau yn y 
data a gyflenwyd hefyd o’i gymharu ar draws setiau data FAME a’r Swyddfa Ystadegau 
Gwladol, yn enwedig o ran ffigyrau trosiant. Mae hyn yn ei gwneud yn anodd cadarnhau 
beth yw’r ffigwr cywir. Roedd problemau hefyd gyda chofnodion dyblyg ar gyfer un busnes 
a oedd â gwybodaeth wahanol mewn perthynas â’r sector, a hefyd ar gyfer ffigyrau 
trosiant, Eto, dylai ymchwil bellach geisio dwyn data cyflawn ynghyd o ffynonellau 
amrywiol a gwirio’r ffigyrau i ddarparu ffynhonnell ddata gadarn a dibynadwy.  
 
O ran y sampl o fusnesau, mae’n rhaid inni gydnabod y bydd nodweddion y busnesau a 
ddetholwyd yn creu tuedd gynhenid. Mae llenyddiaeth wedi dangos bod y rhai sy’n 
allforio’n aml yn hunanddethol ar gyfer y gweithgarwch hwn am mai hwy yw’r busnesau 
mwyaf cynhyrchiol i ddechrau, a’u bod felly’n gallu amsugno’r costau suddedig sy’n 
gysylltiedig â chychwyn gweithgarwch allforio. Y goblygiadau ar gyfer yr ymchwil hon yw 
bod busnesau mwy cynhyrchiol sy’n allforio’n fwy tebygol o fod yn profi llwyddiant cyn 
allforio, ac felly bod cyfraniad allforio i’w twf o bosibl yn cael ei orbwysleisio. Pe bai’r 
prosiect peilot hwn yn cael ei ymestyn i ystyried rhannau o’r gymuned fusnes sy’n 
masnachu gartref yn unig, efallai y byddem yn gweld patrymau twf gwahanol iawn. Ni ellir 
ystyried bod BBaChau sy’n allforio’n cynrychioli’r holl BBaChau i raddau helaeth o gwbl; 
fodd bynnag, mae angen dadansoddiad pellach o fusnesau nad ydynt yn allforio er mwyn 
cadarnhau hyn. 
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Yn olaf, er yr ystyrir yn eang bod BBaChau yn grŵp homogenaidd o fusnesau, nid yw hyn 
yn gwbl wir. Er enghraifft, bydd ar fusnesau newydd angen gwahanol fathau o gymorth yn 
eu hymdrechion i dyfu o’u cymharu â busnesau canolig, sydd â mwy o gyflogeion ac sy’n 
fwy tebygol o fod yn hŷn. Mae dadansoddiad ansoddol wedi dynodi bod y busnesau hyn 
yn profi twf cylchol a bod arnynt angen cymorth o natur wahanol, sef cymorth byrdymor, 
wedi’i dargedu i fanteisio ar gyfle neu fynd i’r afael â rhwystr penodol i dwf. Ni wyddys rhyw 
lawer am y mathau hyn o gwmnïau o ran yr hyn sy’n gyfystyr â chymorth effeithiol iddynt. 
Cynigir bod ymchwil bellach yn canolbwyntio ar effaith polisi presennol a heriau ymarferol i 
gwmnïau canolig, a fyddai o fudd i lunio strategaethau i gefnogi’r cwmnïau hyn.  
 

Argymhellion 
O ganlyniad i’r ymchwil hon, nodir nifer o argymhellion i dimau polisi eu hystyried, o ran 
llunio polisïau a chymorth i gynorthwyo cwmnïau twf a thwf uchel, a hefyd o ran casglu’r 
data cywir i sicrhau bod unrhyw ddadansoddiad eilaidd dilynol o BBaChau a berchnogir 
yng Nghymru mor gadarn â phosibl. Maent fel a ganlyn; 
 
1. Dylai’r canfyddiadau hyn oleuo’r broses o gasglu data/gwybodaeth yn y dyfodol 

mewn perthynas â BBaChau yng Nghymru. Mae’r dull a ddefnyddir yma’n amlygu’r 

ffaith bod data ar gael i gadarnhau statws twf cwmnïau yng Nghymru ac y gall hyn 
gynnig cipolwg werthfawr ar weithgareddau BBaChau. Mae hyn yn sail i 
ddadansoddiad pellach o’r mathau o fusnesau nad ydynt wedi’u cynnwys yma, megis y 
set ehangach o BBaChau sy’n masnachu gartref yn unig, er mwyn ehangu ein 
dealltwriaeth am dwf busnesau. Bydd hyn yn darparu dadansoddiad llawn o’r bylchau o 
ran ffynonellau data ac ansawdd y data a fydd yn ein galluogi i symud ymlaen o ran 
deall sut i ymdrin â’r bylchau hyn. 
  

2. Dylunio offeryn casglu data i gasglu tystiolaeth ar dwf busnes yn fwy systematig. 
Unwaith y bydd dadansoddiad pellach o fathau eraill o fusnesau wedi cael ei gwblhau, 
efallai y bydd gan ymchwilwyr a llunwyr polisïau wybodaeth well am gryfderau a 
gwendidau’r setiau data sydd ar gael ar hyn o bryd. Rydym yn cynghori y dylid dylunio 
set ddata i gyfuno’r data presennol a chasglu data sydd ar goll i gynhyrchu offeryn sy’n 
addas at ddiben monitro perfformiad busnesau dros y tymor hir.  
 

3. Efallai y bydd timau polisi’n dymuno ystyried ymgorffori tystiolaeth ansoddol 
mewn gwaith monitro yn y dyfodol hefyd. Mae data o gyfweliadau wedi bod yn 
arbennig o addysgiadol o ran deall y manylion mewn perthynas ag arloesi, allforio a 
thwf a’r perthnasoedd cymhleth rhwng y gweithgareddau hyn. Mae’r materion hyn yn 
newid dros amser ac maent yn amhrisiadwy o ran deall sut y gallai cymorth wedi’i 
deilwra effeithio ar fusnes. Mae’n amlwg nad yw data ar ei ben ei hun yn rhoi digon o 
ddealltwriaeth. Argymhellir, felly, bod unrhyw waith monitro yn y dyfodol yn cynnwys 
casglu data ansoddol o bryd i’w gilydd i sicrhau bod timau polisi’n parhau i fod yn 
wybodus ynghylch y sefyllfaoedd sy’n wynebu busnesau unigol. 
 

4. Ystyried cymorth wedi’i deilwra i fusnesau sy’n canolbwyntio ar gynnal 
llwyddiant i gwmnïau twf uchel, ond sydd hefyd yn cynorthwyo cwmnïau sy’n 
methu â chyrraedd y trothwy 20 y cant o drwch blewyn i ddod yn gwmnïau twf 
uchel. Mae’r ymchwil hon wedi amlygu’r ffaith y gellir ystyried yng Nghymru bod cyfran 
fach o’r cwmnïau sy’n allforio’n fusnesau twf uchel, ond bod grŵp llawer mwy sy’n tyfu, 
ond sydd ychydig islaw’r trothwy o 20 y cant. Dylai timau polisi ystyried ymchwil feintiol 
ac ansoddol er mwyn goleuo’r broses o ddylunio cymorth wedi’i deilwra ar gyfer 
busnesau unigol. I gwmnïau twf uchel, bydd yn golygu cynnal twf, neu eu llywio trwy 
gyfnodau anodd gan geisio cynnal twf. I gwmnïau twf, gallai olygu llunio cymorth neu 
strategaethau priodol i’w galluogi i ddod yn gwmnïau twf uchel. 
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5. Ystyried materion a godwyd trwy ddadansoddi ansoddol wrth ddatblygu cymorth 
wedi’i deilwra i fusnesau. Fe wnaeth data ansoddol amlygu rhai o’r materion o ran 

derbyn ymyriadau, megis natur gylchol twf a natur oportiwnistaidd mynediad i 
farchnadoedd allforio. Dylai ystyriaeth i gyd-destun penodol busnesau a’u nodau 
byrdymor a hirdymor arwain y broses o ddethol ymyriadau i hwyluso twf yn y ffordd 
orau. 
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Atodiad A  
Rhestr o gwestiynau ar gyfer y cyfweliadau ansoddol gyda busnesau 
 
1. ‘Y Siwrne Entrepreneuraidd’ – Hanes y cwmni a’i dwf hyd yma 
 

 Allwch chi ddweud ychydig wrthyf am eich rhesymau dros sefydlu’r cwmni a sut y 
digwyddodd hynny? 
Awgrymiadau:  
- Ffactorau ysgogol (mewnol, allanol, y ddau) 
- Ffactorau galluogol (mynediad at gyllid, cymorth, cyngor ac arweiniad) 

 

 O ble ydych chi’n gweithredu a beth oedd y rheswm dros ddewis sefydlu’r cwmni 
yng Nghymru ac yn eich lleoliad penodol chi? 
Awgrymiadau: 
- Pa effaith, os o gwbl, mae sefydlu’r cwmni yng Nghymru wedi’i chael ar eich llwyddiant 

hyd yma? 
- Pa effaith, os o gwbl, mae parhau i weithredu o Gymru’n ei chael ar eich dyheadau ar 

gyfer y dyfodol?  

 

 Sut y mae’r cwmni wedi tyfu yn y blynyddoedd ers i chi ei sefydlu? 
o Beth oedd y sbardun(au) ar gyfer twf yn y busnes a sut y daeth y rhain i fod? 
o Beth wnaeth y twf hwn eich galluogi i’w gyflawni? E.e. cyflogi mwy o staff, 

mwy o fusnes, mynediad i fwy o farchnadoedd/ marchnadoedd tramor, 
cynnydd mewn trosiant? 

 
2. Dechrau allforio  
 

 Pryd yn natblygiad y cwmni wnaethoch chi ymuno â marchnadoedd rhyngwladol? 

 Beth oedd y rhesymau dros benderfynu allforio ar yr adeg benodol hon? 

 Pa farchnadoedd ymunoch chi â hwy ac am ba resymau? 

 Pa rwystrau/heriau ddaethoch chi ar eu traws a beth oedd y ffactorau a’ch helpodd i 
oresgyn y rhwystrau hyn? 

 Beth oedd yr effaith ar eich busnes, yn gadarnhaol a negyddol? 

 Beth yw’r cydbwysedd rhwng busnes cartref a rhyngwladol? 
Awgrymiadau: 

- Mewnbwn (amser, adnoddau, arian, sgiliau/profiad) 
- Allbwn (adenillion ariannol, cyfleoedd eraill) 

 Pa ran ydych chi’n meddwl y bydd cyfranogiad mewn marchnadoedd rhyngwladol 
yn ei chwarae yn natblygiad y busnes yn y dyfodol? 

 
3. Arloesi 
 

 Ydych chi’n arloesi o fewn y busnes a pha fath o weithgarwch arloesi ydych chi’n ei 
gyflawni ar hyn o bryd e.e. cynnyrch, proses, model busnes a.y.b.? 

o Ar ba gam yn natblygiad y busnes ddaeth arloesi’n nodwedd arno, h.y. cyn 
ynteu ar ôl ymuno â marchnadoedd rhyngwladol? 

 

 Beth yw eich profiad chi o’r berthynas rhwng arloesi a thwf y busnes? 
 
4. Ymyriadau a Chymorth Allanol 
 

 Sut ydych chi’n gweld eich busnes yn datblygu yn y tymor byr a chanolig? 

 Pa heriau allweddol ydych chi’n eu hwynebu fel busnes ar hyn o bryd? 
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 Pa gymorth allanol ydych chi wedi’i gael (yn gymorth ariannol neu anariannol) a 
chan bwy? E.e. unrhyw ymyriadau gan Lywodraeth Cymru neu gymorth o 
ffynonellau eraill? 

Awgrymiadau: 
- Pa effaith, os o gwbl, y mae’r cymorth hwn wedi’i gael ar eich gallu i dyfu’r busnes? 

 A allai cymorth ariannol fod o fudd i chi ac ym mha ffyrdd? 

 Pe baech chi’n rhoi cyngor i BBaChau eraill sy’n dyheu am dyfu eu busnes, beth 
fyddai’r cyngor hwnnw?   

Awgrymiadau:  
- Unrhyw gyngor penodol mewn perthynas â gweithgarwch allforio? 
– Unrhyw gyngor penodol mewn perthynas â gweithgarwch arloesi? 
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Atodiad B 
 
Tablau Data 
 
1. Dadansoddiad o fusnesau sy’n allforio a berchnogir dramor ac yng Nghymru) 

Sector Nifer y Busnesau 

C – Gweithgynhyrchu 168 

G – Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu 55 

M – Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol 24 

J – Gwybodaeth a Chyfathrebu 20 

N – Gwasanaethau Gweinyddol a Chymorth 12 

H – Cludo a Storio 5 

K – Gwasanaethau Ariannol ac Yswiriant 4 

E – Cyflenwi dŵr, carthffosiaeth, rheoli ac adfer 
gwastraff 

3 

R – Y celfyddydau, adloniant a hamdden 3 

Ddim ar gael 3 

F – Adeiladu 2 

P – Addysg 2 

A – Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Physgota 1 

I – Gweithgareddau llety a gwasanaethau bwyd 1 

O – Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn 1 

Q – Iechyd Dynol a Gwaith Cymdeithasol 1 

S – Gweithgareddau gwasanaethu eraill 1 

T – Gweithgareddau Aelwydydd fel Cyflogwyr 1 

 
2. Dadansoddiad o fusnesau sy’n allforio a berchnogir yng Nghymru yn ôl sector 
(rhestr lawn) 

Sector Nifer y Busnesau 

C – Gweithgynhyrchu 80 

G – Masnachu trwy gyfanwerthu ac adwerthu 30 

M – Proffesiynol, Gwyddonol a Thechnegol 11 

J – Gwybodaeth a Chyfathrebu 6 

N – Gwasanaethau Gweinyddol a Chymorth 4 

H – Cludo a Storio 3 

K – Gwasanaethau Ariannol ac Yswiriant 3 

E – Cyflenwi dŵr, carthffosiaeth, rheoli ac adfer 
gwastraff 

2 

R – Y celfyddydau, adloniant a hamdden 1 

Ddim ar gael 1 

F – Adeiladu 1 

P – Addysg 1 

A – Amaethyddiaeth, Coedwigaeth a Physgota 1 

I – Gweithgareddau llety a gwasanaethau bwyd 1 

O – Gweinyddiaeth gyhoeddus ac amddiffyn 1 

Q – Iechyd Dynol a Gwaith Cymdeithasol 1 

S – Gweithgareddau gwasanaethu eraill 1 

T – Gweithgareddau Aelwydydd fel Cyflogwyr 0 
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