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Asesu twf a’r potensial ar gyfer twf uchel mewn 

BBaChau yng Nghymru: Astudiaeth beilot o 

argaeledd ac ansawdd data 
 

 

Crynodeb Gweithredol  

1. Cefndir 

1.1. 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.  

1.2. 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.  

1.3. 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.  

1.4. 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.   

1.5. 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.  

1.6. 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.   
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2. Nodau a methodoleg yr ymchwil 

2.1. 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. 

2.2. 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 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. 

2.3. 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. 

2.4. 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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3. Canfyddiadau Allweddol 

3.1. 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.   

3.2. 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.   

3.3.  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.   

3.4.  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.  

3.5. 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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4. Argymhellion 

4.1.  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. 

4.2.  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.  

4.3.  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. 

4.4.  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. 

4.5.  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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Adroddiad ymchwil llawn - dyfyniad:  Coates, J., Prosser, N.,(2017). Asesu twf a’r potensial ar 

gyfer twf uchel mewn BBaChau yng Nghymru: Astudiaeth beilot o argaeledd ac ansawdd data. 

Caerdydd: Llywodraeth Cymru, GSR adroddiad rhif 37/2017.> 
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