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Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth  
Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau 

1. Mae’r papur hwn yn nodi rhai o’m blaenoriaethau a chamau gweithredu diweddar
cyn fy nghyfarfod gyda’r Pwyllgor ar 27 Medi.

Unedig a chysylltiedig 

2. Hyd yma, mae’r prosiect Cyflymu Cymru wedi darparu mynediad i fand eang
ffeibr cyflym ar gyfer dros 653,000 o safleoedd yng Nghymru. Mae BT wedi rhoi
sicrwydd inni ei fod yn parhau i fod ar y trywydd cywir i gyflawni ei
rwymedigaethau cytundebol, sef darparu mynediad i fand eang cyflym iawn i dros
690,000 o safleoedd erbyn diwedd y flwyddyn hon.

3. Rydym bellach yn gweithio i ddatblygu cynllun olynol ar gyfer Cyflymu Cymru er
mwyn ymestyn argaeledd band eang cyflym iawn i’r eiddo hynny na fyddant yn
cael mynediad i fand eang cyflym iawn o dan y prosiect Cyflymu Cymru neu’r
cyfleoedd a gyflwynir yn fasnachol gan gwmnïau telathrebu dros y tair blynedd
nesaf.

4. Er mwyn cydymffurfio â rheolau cymorth gwladwriaethol, rhaid cynnal adolygiad
o’r farchnad agored i nodi’r eiddo hynny nad ydynt yn gallu cael mynediad i
gysylltiad band eang gyflym iawn o dan y prosiect Cyflymu Cymru neu’r
cyfleoedd a gyflwynir yn fasnachol gan gwmnïau telathrebu.  Yn ystod adolygiad
o’r farchnad agored a gynhaliwyd yn gynharach eleni, nodwyd 98,000 o
safleoedd o’r fath fel ffigur dros dro.

5. Cynhaliwyd ymgynghoriad gennym mewn perthynas â’r rhestr hon ym mis
Gorffennaf ac mae fy swyddogion bellach yn dadansoddi’r canlyniadau. Rydym
yn bwriadu cynnal ymarfer caffael yn ddiweddarach yn ystod yr hydref gyda’r
bwriad o ddechrau prosiect newydd yn gynnar yn 2018.

6. Caiff y cynllun olynol ei ategu gan gyllideb sector cyhoeddus o hyd at £80 miliwn
a fydd, yn ei thro, yn denu arian cyfatebol o’r sector preifat er mwyn ymestyn
cwmpas band eang ymhellach i’r safleoedd anoddaf eu cyrraedd ledled Cymru
erbyn 2020.

7. Ar gyfer y rhai nad ydynt yn gallu cael mynediad i gysylltiad band eang
traddodiadol cyflym neu gysylltiad ffeibr ar hyn o bryd, mae’r cynllun Allwedd
Band Eang Cymru yn helpu ymgeiswyr i gael band eang cyflymach. Ers i’r
cynllun ddechrau ym mis Ionawr 2016, rhoddwyd cyllid i 581 o breswylwyr a
busnesau.

8. Gall busnesau hefyd ddefnyddio’r Cynllun Taleb Gwibgyswllt i helpu i dalu’r
costau cyfalaf cychwynnol er mwyn cael band eang gwibgyswllt. Yn dilyn adborth
gan fusnesau y byddent yn hoffi cysylltu ar gyflymder is na 100Mbps, mae’r
cynllun wedi cael ei addasu i ddarparu mwy o hyblygrwydd ar gyfer band eang
cyflymder canolig. Hyd yma mae 22 o fusnesau wedi manteisio ar y cynllun hwn.

9. Er nad yw polisi telathrebu wedi’i ddatganoli i Gymru, cynhaliais gyfarfod bord
gron gyda chynrychiolwyr y diwydiant ym mis Ionawr i drafod ymestyn cwmpas a
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chapasiti technoleg symudol. O ganlyniad, cyhoeddais fy mwriad i gyhoeddi 
cynllun gweithredu at dechnoleg symudol er mwyn gwella cysylltedd digidol yng 
Nghymru gan ddefnyddio’r ysgogiadau sydd gan Lywodraeth Cymru. Ar hyn o 
bryd rydym yn wrthi’n cwblhau’r cynllun gyda’r diwydiant symudol a disgwyliwn ei 
gyhoeddi’n fuan. 
 

10. Mae ffigurau Arolwg Cenedlaethol Cymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) 
yn dangos cynnydd cadarnhaol tuag at leihau lefelau allgau digidol ledled Cymru. 
Fodd bynnag, rydym yn gwybod bod llawer mwy o bobl heb y sgiliau digidol 
sylfaenol i allu manteisio’n llawn ar dechnolegau digidol. Ymhlith y rhain, mae’r 
gallu i reoli gwybodaeth a datrys problemau ar-lein, cyfathrebu’n ddiogel, cwblhau 
trafodion yn ddiogel a chreu cynnwys digidol sylfaenol. 
 

11. Mae fy swyddogion yn parhau i adrodd ar gynnydd gan ddefnyddio ffigurau 
Arolwg Cenedlaethol Cymru ar Ddefnyddio’r Rhyngrwyd, ond maent hefyd yn 
edrych ar adnoddau data eraill, sy’n caniatáu adrodd ac olrhain cynnydd ar gyfer 
lefelau Sgiliau Digidol Sylfaenol. 
 

12. Mae ein rhaglen cynhwysiant digidol, Cymunedau Digidol Cymru, yn hyfforddi ac 
yn cefnogi sefydliadau i sicrhau bod pobl sydd wedi’u hallgáu’n ddigidol yn 
ymgysylltu â thechnolegau ac mae’n annog y broses o recriwtio gwirfoddolwyr i 
weithredu fel hyrwyddwyr digidol.   
 

13. Yn ystod y ddwy flynedd gyntaf (hyd 31 March 2017) rhoddwyd cymorth i 733 o 
sefydliadau a thros 86,000 o unigolion i ymgysylltu â thechnoleg. Darparodd 
Cymunedau Digidol Cymru hyfforddiant i dros 1,400 o staff rheng flaen a 
chefnogwyd dros 1,200 o wirfoddolwyr.   
 

14. Yn dilyn gwerthusiad annibynnol, rwyf wedi ymestyn y rhaglen Cymunedau 
Digidol Cymru tan 31 Mawrth 2019. O 1 Ebrill 2017 hyd yma, mae Cymunedau 
Digidol Cymru wedi cynorthwyo 61 o sefydliadau eraill, wedi cefnogi 7,517 o 
ddefnyddwyr terfynol drwy’r sefydliadau a gafodd gymorth, wedi lleoli 117 o 
wirfoddolwyr, ac wedi darparu hyfforddiant i 447 o staff rheng flaen a 
gwirfoddolwyr. 

 

15. Yn dilyn cyhoeddi Arolwg Cenedlaethol Cymru ym mis Mehefin, mae swyddogion 
bellach yn adolygu’r ddogfen, gyda’r bwriad o gyhoeddi ‘Strategaeth’ fyw erbyn 
diwedd 2017, a fydd yn adlewyrchu cynnydd yn erbyn targedau 2017, yn 
cydnabod ymrwymiad y Rhaglen Lywodraethu (helpu 95% o bobl i feithrin y 
sgiliau digidol sylfaenol sydd eu hangen ar gyfer y 21ain ganrif) a gosod targedau 
newydd ar gyfer 2019 a 2021. Bydd yn amlygu twf parhaus gwasanaethau 
cyhoeddus ar-lein a’r technolegau sy’n newid, yn parhau i godi proffil cynhwysiant 
digidol ac yn amlygu cysylltiadau â meysydd a rhaglenni polisi cysylltiedig sy’n 
helpu i gyflawni’r agenda.  
 

16. Dyma her na all y Llywodraeth ei hwynebu ar ei phen ei hun – mae’n rhywbeth y 
mae’n rhaid i bob sector a’r gymdeithas ehangach ei ymrwymo’n llawn iddi.   
 

Ffyniannus a diogel  
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17. Mae Symud Cymru Ymlaen yn ymrwymo Llywodraeth Cymru i ‘ail-lunio cymorth 
cyflogadwyedd ar gyfer unigolion sy'n barod i gael swyddi, a'r rhai sydd bellaf o'r 
farchnad lafur, er mwyn iddynt gael y sgiliau a'r profiad i ennill a chadw swyddi 
cynaliadwy’.  Mae’r broses o ddatblygu Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd ar draws 
Llywodraeth Cymru yn ategu’r ymrwymiad hwn ynghyd â chynnig cyflogadwyedd 
newydd, ‘Cymru’n Gweithio’, a gaiff ei gyflawni o fis Ebrill 2019.  Bydd Cymru’n 
Gweithio yn cynnwys rhaglen newydd ar gyfer oedolion a dwy raglen newydd ar 
gyfer pobl ifanc: 

 

 bydd y rhaglen ymgysylltu ag ieuenctid wedi’i thargedu at unigolion rhwng 

16 a 17, nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ac sydd wedi’u 
hasesu fel pobl sy’n wynebu rhwystrau niferus sy’n eu hatal rhag ymgysylltu 
ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth â hyfforddiant mewn modd cynaliadwy  

 bydd y rhaglen hyfforddi ieuenctid yn darparu profiad gwaith i bobl ifanc sy’n 

awyddus i weithio ond sydd angen gwella eu sgiliau cyflogadwyedd er mwyn 
iddynt gael ffocws cliriach mewn perthynas â’u gyrfa a datblygu sgiliau gwell 
sy’n ymwneud â swyddi.  

 

18. Bydd y ddwy raglen ieuenctid newydd yn disodli’r rhaglenni Prentisiaethau 
cyfredol a fydd yn dod i ben ar 31 Mawrth 2019.   
 

19. Caiff y rhaglen i oedolion ei llywio gan wybodaeth am y farchnad lafur gan y 
Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol a thrwy gydweithio â’r Adran Gwaith a 
Phensiynau, gan gynnwys Rhaglen Iechyd a Gwaith yng Nghymru yr Adran 
Gwaith a Phensiynau. Bydd Cymru’n Gweithio yn defnyddio dull eang o nodi’r 
rhwystrau y gallai unigolyn eu hwynebu o ran cael swydd a’i chadw. Bydd yn 
defnyddio adnoddau cyffredin i symleiddio’r broses o gyfeirio pobl at y cymorth 
cyflogadwyedd cywir ac olrhain unigolion o’r ymholiadau cychwynnol i gyflogaeth. 
Bydd y rhaglen newydd yn cefnogi menter Tasglu’r Cymoedd ac yn ategu 
rhaglenni cymunedol a gyflwynir yn rhai o ardaloedd â’r amddifadedd mwyaf yng 
Nghymru. 
 

20. Bydd y rhaglen yn defnyddio’r fframwaith caffael rhwng Llywodraeth Cymru a 
Gyrfa Cymru i wella’r cyngor a’r arweiniad presennol ar gyfer oedolion.  

 
21. Caiff y rhaglen ei darparu ar y cyd â’r rhaglenni Cymunedau a Threchi Tlodi sy’n 

bodoli eisoes a fydd yn parhau i ganolbwyntio ar y rhai sydd bellaf o’r farchnad 
lafur. Bydd y Pwyllgor hefyd yn dymuno nodi y bydd Ysgrifennydd y Cabinet dros 
Gymunedau a Phlant, o fis Ebrill 2018, yn cyflwyno grant i ddatblygu seilwaith 
newydd i gefnogi pob sy’n wynebu rhwystrau cymhleth i gyflogaeth.  

 
22. Byddwn yn gweithio ar draws Llywodraeth Cymru i sicrhau: 

 
 ffocws ar anghenion yr unigolyn  
 dull di-dor o gefnogi pobl sy’n wynebu rhwystrau niferus  
 darparu cymorth wedi’i dargedu i oresgyn y rhwystrau a nodwyd 

 mwy o fynediad ac ymgysylltu drwy drefniadau gweithio ar y cyd 

 mentora, monitro ac olrhain yn effeithiol a pharhaus. 
 

23. Bydd cael darlun clir o’r cryfderau a’r rhwystrau y mae cleientiaid yn eu hwynebu 
o’r cychwyn yn galluogi gweithwyr achos Gyrfa Cymru i gefnogi taith eu cleient i’r 
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farchnad lafur mewn ffordd fwy effeithiol. Bydd adnodd categoreiddio cyffredin a 
rennir yn cynorthwyo gyda’r broses o nodi rhwystrau, a bydd y canlyniadau yn 
llywio lefel y cymorth fydd ei angen. 
 

24. Wrth inni bontio i’r broses o ddarparu rhaglenni newydd, mae fy swyddogion yn 
edrych ar yr hyn y gallwn ei wneud nawr i gefnogi unigolion yn well ar eu taith 
tuag at gyflogaeth. Bydd y trefniadau pontio yn canolbwyntio ar wneud 
diwygiadau i’n rhaglenni cyflogadwyedd cyfredol ar gyfer y cyfnod hyd at fis Ebrill 
2019 a threialu amrywiaeth o weithgareddau i gefnogi agenda Tasglu’r Cymoedd 
a llywio’r broses o ddatblygu Cynllun Cyflenwi Cyflogadwyedd. 
 

25. Rydym yn cydnabod bod yn rhaid i hyn fod yn ehangach na chymorth i unigolion 
yn unig. Rydym eisiau cefnogi cyflogwyr i recriwtio a datblygu talent o fewn eu 
busnes, cynyddu cynhyrchiant a rhoi cyfle i bobl leol gael swyddi gwell yn nes 
adref. 
 

26. Fel llywodraeth, cytunwyd bod modd inni ddefnyddio proses gaffael gyhoeddus 
mewn ffordd fwy creadigol a chydlynol er mwyn cefnogi ein cymunedau i fod yn 
gryfach yn wyneb heriau economaidd y dyfodol drwy greu economïau lleol a 
rhanbarthol mwy cynaliadwy ledled Cymru. 
 

27. Drwy ein rhaglen Swyddi Gwell yn Nes Adref rydym yn gweithio gyda TUC 
Cymru i sicrhau bod manteision buddsoddiad mawr yn cael eu hailgylchu yn ôl i 
gymunedau Cymru i gefnogi cadwyni cyflenwi lleol ac ysgogi buddsoddiad mewn 
cymunedau o amddifadedd. 

 
28. Mewn mannau eraill, rydym wedi llunio partneriaethau Ymchwil a Datblygu 

strategol amrywiol gyda busnesau yng Nghymru. Y mis diwethaf, daeth IQE ccc 
yn fusnes ‘ungorn’ cyntaf Cymru gyda chymorth 3 blynedd o arian Ymchwil a 
Datblygu gan Lywodraeth Cymru ar gyfer ei dechnoleg laser ceudod-fertigol sy’n 
allyrru pelydrau o’r wyneb (VCSEL). 

 
29. Rydym hefyd wedi darparu arian ar gyfer Ymchwil a Datblygu i  

 

 Gefnogi 3 prosiect yn Renishaw ym Meisgyn: medrydd fflatrwydd 

ymgorfforedig; ymchwil i sicrhau mwy o fanylder mewn un system 
niwrolawfeddygol; a chymorth parhaus ar gyfer prosiect biofeddygol sy’n cael 
ei arfarnu ar hyn o bryd. 

 Aston Martin yn Sain Tathan: Cymorth sylweddol i ddatblygu’r DBX AM8, sef 

SUV gyriant 4 olwyn o’r radd flaenaf, yn ogystal â modelau dilynol. 

 SPTS Technologies yng Nghasnewydd: Cymorth parhaus i ddatblygu 

system fodiwlar hyblyg ar gyfer gweithgynhyrchu’r genhedlaeth ddiweddaraf o 
gylchedau integredig sydd â nodweddion llai, mwy cryno a fframwaith aml-
haen/3D.  Bydd hyn yn rhoi mantais dechnegol sylweddol o’i chymharu â’r 
systemau sydd ar gael ar hyn o bryd, gan roi SPTS ar flaen y gad yn y 
diwydiant am rai blynyddoedd. Mae’n llwyddiant ysgubol, gyda throsiant SPTS 
yn cyrraedd £200m yn y cyfrifon diweddaraf a gyflwynwyd gan y cwmni, sef y 
flwyddyn a ddaeth i ben 31 Rhag 2015.   

 Riversimple yn Llandrindod: Cymorth sylweddol i ddatblygu cerbyd trydan 

wedi’i bweru gan danwydd-cell  
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30. Yn ogystal, mae Tata Steel wedi cael cymorth sylweddol i ddatblygu llwyfan 
newydd ar gyfer gwneud dur i wneud cynhyrchion dur datblygedig cryf iawn. 
Mae’r cymorth hwn wedi’i deilwra i alluoedd y gwaith dur ym Mhort Talbot. Mae 
Tata yn awyddus i Brifysgol Abertawe ddod yn ganolbwynt ar gyfer Ymchwil a 
Datblygu dur yn y DU; bydd y cynllun buddsoddi £1 biliwn, dros ddeng mlynedd, 
yn canolbwyntio ar ganolfan Port Talbot a’r unedau busnes sy’n is i lawr y 
gadwyn. 
 

31. Caiff penderfyniadau Tata eu gosod yn erbyn rhaglen strategol barhaus o 
fuddsoddi yn seilwaith y sector dur a metel, a gynlluniwyd i ddiogelu cynnyrch, 
cadwyni cyflenwi a thechnoleg diwydiant y DU yn y dyfodol. 
 

32. Yn y cyfamser, rydym hefyd yn buddsoddi yn y Clwstwr Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd. Bydd y clwstwr yn creu màs critigol yn y gadwyn gyflenwi drwy 
ddod â lled-ddargludyddion a chymwysiadau defnyddwyr terfynol y genhedlaeth 
nesaf ynghyd (ffonau clyfar 5G, y Rhyngrwyd Pethau, teleiechyd, cerbydau 
awtonomaidd, gwasanaethau sy’n seiliedig ar leoliad).  
 

33. Mae buddsoddi mewn seilwaith hyd yma wedi bod ar ffurf pedair colofn i leihau’r 
bwlch rhwng ymchwil academaidd cynnar a gweithgareddau masnachol.  Mae 
buddsoddiad cychwynnol Llywodraeth Cymru o £12m wedi arwain at y canlynol: 

 

 Athrofa ar gyfer Technoleg Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gwerth £90M, 
ar Gampws Maendy Prifysgol Caerdydd. 

 Canolfan Lled-ddargludyddion Cyfansawdd, gwerth £42M, yn Llaneirwg sy’n 
gweithredu fel menter ar y cyd rhwng IQE ccc a Phrifysgol Caerdydd, gan 
gyflogi 78 o bobl ar hyn o bryd. 

 buddsoddiad o £150M gan InnovateUK a phartneriaid mewn Catapwlt 
Cymwysiadau Lled-ddargludyddion Cyfansawdd.  

 Canolfan Gweithgynhyrchu Lled-ddargludyddion Cyfansawdd y Dyfodol, 
gwerth £10M, ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i hariannu gan Gyngor Ymchwil y 
DU. 
 

34. Mae Sêr Cymru wedi ein helpu i ddenu £50 miliwn o gyllid y DU drwy’r Athro 
Diana Huffaker, arbenigwraig byd enwog ym maes lled-ddargludyddion 
cyfansawdd. Mae elfennau cychwynnol Sêr Cymru – Cadeiryddion Ymchwil ‘Sêr’ 
a’r rhwydweithiau ymchwil – wedi denu tua £67.1 miliwn o incwm ymchwil ar 
gyfer gwariant o tua £19.7 miliwn gan Lywodraeth Cymru. Hyd yma mae’r 
elfennau diweddaraf wedi cynnig tuag 80 o ddyfarniadau gyda rhyw 30 arall yn yr 
arfaeth. Mae cymrodyr yn gweithio ochr yn ochr â phartneriaid diwydiant, fel Rolls 
Royce, TATA Steel a Lockheed Martin yn ogystal â sawl partner o’r sector 
busnesau bach a chanolig a sefydliadau’r trydydd sector ledled Cymru. 

 
35. Ni chynlluniwyd Sêr Cymru fel ateb tymor byr, er gwaethaf rhai enillion cyflym. 

Mae’n gallu cymryd degawd i ddatblygu a mireinio tîm ymchwil llwyddiannus, felly 
mae’n hanfodol ein bod ni a’n partneriaid ym maes addysg uwch yn parhau â’n 
hymdrech. 
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36. Mae fy swyddogion hefyd yn gweithio gyda’r Adran Busnes, Ynni a Strategaeth 
Ddiwydiannol (BEIS) i gynnig arian ar y cyd (hyd at £20 miliwn) ar gyfer 
Cyfleuster Profi ac Ymchwil Hydrolig Thermol. Mae’r Adran wedi llofnodi 
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth gyda ni ar yr agwedd hon ar y rhaglen ymchwil 
niwclear. Cyllideb y prosiect (gan gynnwys gwaith cwmpasu a dylunio 
rhagarweiniol yn ogystal ag adeiladu) yw hyd at £30 miliwn i’w hychwanegu at ein 
£20 miliwn ac o bosibl bydd cyfraniadau eraill o ffynonellau eraill yn arwain at 
gyflawni cyfleuster cenedlaethol gwerth £50-60M yng Ngogledd Cymru. 
 

37. Bydd y cyfleuster hydrolig thermol yn Gyfleuster Hydrolig Thermol Niwclear 
Cenedlaethol y DU, wedi’i leoli, yn ddelfrydol, ar M-SParc ar Ynys Môn.  
 

38. Mae hyn yn cyfateb â gofynion busnes Hitachi sydd angen cyfleuster hydrolig 
thermol niwclear yn y DU i brofi’r Uwch Dechnoleg Berwi Dŵr a fydd yn cael ei 
defnyddio yn Wylfa Newydd, ond a allai hefyd fod ar gael i werthwyr technoleg 
eraill. 
 

39. Byddai cyfleuster o’r fath yn un o bwysigrwydd strategol mawr yn y DU mewn 
perthynas â rhaglen biliwn o bunnoedd y DU ar gyfer Adeiladu Gorsafoedd 
Niwclear Newydd a chefnogi’r broses o weithredu’r safleoedd yn ddiogel ac yn 
effeithlon am fwy na 60 o flynyddoedd.  
 

40. Gellid disgwyl i’r lleoliad sy’n lletya’r cyfleuster elwa ar fanteision sylweddol megis 
cyflogaeth o ansawdd uchel, cyfleusterau i gefnogi uwch-weithgynhyrchu 
ehangach, cyfleoedd i fewnfuddsoddwyr, cwmnïau deillio BBaCh, ac ysgogiad ar 
gyfer rhagoriaeth academaidd.  

 
41. Ochr yn ochr â hyn, byddwn yn buddsoddi dau gadeirydd ymchwil sy’n ymwneud 

â niwclear ym Mangor drwy Sêr Cymru. 
 

42. Yn ogystal, mae gan Gymru yr economi ddigidol sy’n tyfu gyflymaf y tu allan i 
Lundain yn ôl adroddiad ar y sector gan y cwmni cyfreithiol Nockolds, gyda nifer y 
mentrau digidol yng Nghymru yn cynyddu 9.2% yn 2015. Mae perfformiad cryf y 
sector TGCh wedi helpu i greu, diogelu neu gynorthwyo mwy na 9,300 o swyddi 
ar ben uchaf y farchnad dros gyfnod o 6 blynedd o 2010 ymlaen gan ddefnyddio 
dulliau cymorth Llywodraeth Cymru. Cyhoeddwyd 4,346 o swyddi 
mewnfuddsoddi newydd o ganlyniad i nifer o brosiectau mawr gan gynnwys CGI, 
Alert Logic, General Dynamics UK, Capgemini a BT. Roedd perfformiad y Sector 
TGCh yn 2015/16 a 2016/17 yn cyfrif am bron 30% o’r holl brosiectau Buddsoddi 
Uniongyrchol o Dramor a gofnodwyd ar gyfer Cymru, sy’n arwydd o amlygrwydd 
cynyddol technoleg yn yr economi. 
 

Iach ac egnïol 
 

43. Rwyf fi ac Ysgrifennydd y Cabinet dros yr Economi a’r Seilwaith wedi 
cymeradwyo’r broses o ddatblygu gweledigaeth a chenhadaeth at ddiben newydd 
ar gyfer Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru Cyf. Bydd hyn yn cynnwys datblygu 
cyfleoedd i greu gwerth drwy ymgysylltu rhwng y GIG a Diwydiant. 
 

44. Ym mis Mai 2017 sefydlwyd Grŵp Gorchwyl a Gorffen y Gweinidog gyda’r bwriad 
o ddatblygu’r weledigaeth a’r genhadaeth hon. Mae’r grŵp hwn yn cynnwys 
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arbenigedd i adlewyrchu meysydd penodol busnes a masnach, 
entrepreneuriaeth, cwmnïau rhyngwladol a’r GIG. 
 

45. Y weledigaeth waith ddrafft ar gyfer yr Hwb yw cael ei gydnabod yn rhyngwladol 
am greu gwerth ar draws y system iechyd a gofal yng Nghymru drwy adeiladu 
ecosystem arloesi ffyniannus a deinamig.  
 

46. Bydd manteision y dull hwn yn lleihau’r adnoddau sydd eu hangen o fewn y GIG 
ac yn creu gwerth drwy fabwysiadu cynnyrch a gwasanaethau newydd.  Bydd 
hyn yn arwain at arbedion effeithlonrwydd, manteision i gleifion ac arbedion o ran 
costau i’r GIG a thwf economaidd cynaliadwy (creu swyddi, datblygu BBaCh/ 
cwmnïau deillio, Buddsoddi Uniongyrchol o Dramor) ar gyfer diwydiannau gofal 
iechyd a gwyddorau bywyd. 
 

47. Ar hyn o bryd mae’r Grŵp yn cynnal gweithgareddau ymgysylltu â rhanddeiliaid i 
brofi egwyddorion sy’n dod i’r amlwg a’r cyfeiriad o ran ei ddatblygiad. Mae 
grwpiau ffocws wedi’u targedu yn anelu at nodi ffyrdd o wella gweithio mewn 
partneriaeth a chydweithio â rhanddeiliaid mewn perthynas â phennu diben 
newydd ar gyfer yr Hwb Gwyddorau Bywyd. Byddant yn caniatáu i’r Grŵp ddeall 
anghenion rhanddeiliaid yn well.   
 

48. Rwy’n disgwyl i’r Grŵp gyflwyno adroddiad imi yn yr hydref. 
 
 

Uchelgais a dysgu  

 
49. Mae grant yr Academi Wyddoniaeth Genedlaethol yn ariannu gweithgareddau 

ymgysylltu â pheirianneg a gwyddoniaeth, er mwyn annog ein pobl ifanc i 
ymddiddori mewn gwyddoniaeth a recriwtio i astudiaethau a gyrfaoedd sy’n 
ymwneud â gwyddoniaeth. Mae’r Academi Wyddoniaeth Genedlaethol bellach 
wedi dosbarthu tua £2.7 miliwn ar gyfer 20 o raglenni a ddyluniwyd i gyrraedd 
dros 186,000 o fyfyrwyr mewn dros 870 o ddigwyddiadau, gyda 462 o 
ddigwyddiadau datblygu ar gyfer 2800 o athrawon gwyddoniaeth hefyd erbyn 
dechrau 2018. Fel rhan o’i dull strategol mae nifer o’r rhaglenni hyn yn 
canolbwyntio’n bennaf ar annog mwy o ferched i astudio gwyddoniaeth ac 
ystyried gyrfaoedd mewn gwyddoniaeth a thechnoleg. 
 

50. Rwyf wedi ysgrifennu at Gadeiryddion Gyrfa Cymru a Bwrdd Cynghori Busnes 
Cymru yn croesawu eu hymgysylltiad â gwaith i ymchwilio i opsiynau ar gyfer 
cysoni neu integreiddio Gyrfa Cymru a Busnes Cymru. Yn erbyn cefndir o 
gyfyngu ar wariant yn y sector cyhoeddus mae’n hanfodol ein bod yn ymchwilio i 
ffyrdd o arloesi a rhyddhau arbedion effeithlonrwydd yn ogystal â pharhau i 
gefnogi gwasanaethau gwerthfawr i gleientiaid a dinasyddion.  
 

51. Bydd y broses arfarnu opsiynau yn cymryd sawl mis i’w chwblhau a, gyda 
chydweithrediad Bwrdd Gyrfa Cymru a Phanel Cynghori Busnes Cymru, rydym 
yn gobeithio cwblhau’r broses yn gynnar yn y Flwyddyn Newydd. Bydd y broses 
arfarnu opsiynau yn gadarn ac yn cael ei defnyddio i lywio unrhyw 
benderfyniadau a wneir yn y dyfodol.  
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52. Waeth beth fydd yn dod i’r amlwg, mae manteision pendant ynghlwm wrth gysoni 
a chydweithio agosach mewn perthynas â thrawsnewid digidol a gwasanaethau 
digidol. Caiff y rhain eu datblygu ar y cyd â gweithgareddau arfarnu opsiynau 
ehangach. 
 

53. Mae Gyrfa Cymru yn symud ymlaen yn gadarnhaol drwy weithredu ei 
Weledigaeth ar gyfer darparu gwasanaethau, “Newid Bywydau”, gan ddechrau 
cyflwyno adnoddau a gwasanaethau newydd i gysylltu ysgolion a chyflogwyr yn 
well a modelau cyflenwi newydd ar gyfer pobl ifanc mewn ysgolion.   

 
54. Mae gwasanaethau i’r rhai mewn addysg wedi bod dan bwysau dros y 

blynyddoedd diwethaf wrth i Gyrfa Cymru orfod ymestyn gwasanaethau i ddiwallu 
anghenion nifer o grwpiau cleientiaid sy’n flaenoriaeth. Fodd bynnag, cafodd 
Gyrfa Cymru neges glir bod angen rhoi mwy o bwyslais ar ddychwelyd i weithio 
mewn ysgolion gyda phobl ifanc pan fyddant yn ymgynghori â rhanddeiliaid ar eu 
gweledigaeth o ran cyflawni. Mae’r ffocws hwn yn ganolog i’r cylch gwaith a 
roddwyd i Gyrfa Cymru eleni. Dylai newid sylweddol fod yn amlwg o fis Medi 
ymlaen, gyda mwy o gynghorwyr gyrfa yn gweithio mewn ysgolion i helpu pobl 
ifanc i ddeall eu hopsiynau a gwneud dewisiadau deallus a hyddysg. 
 

55. Mae Model Darganfod Gyrfa newydd yn cael ei gyflwyno fel rhan o 
drawsnewidiad mawr i’r gwasanaeth a nodwyd yng ngweledigaeth y cwmni, sef 
‘Newid Bywydau’. Bydd y dull newydd yn gwella offer integreiddio, adnoddau a 
chymorth – gan helpu pobl ifanc i wneud dewisiadau hyddysg a chynlluniau gyrfa 
cadarn. Bydd datblygu gwasanaethau digidol o ansawdd uchel yn caniatáu i 
Gyrfa Cymru ddefnyddio capasiti ei gynghorwyr yn well, gan ganolbwyntio a 
thargedu mewnbwn lle mae ei angen fwyaf.  
 

56. Mae Gyrfa Cymru yn gwneud cynnydd arwyddocaol o ran datblygu 
gwasanaethau digidol. Ym mis Medi, caiff cronfa ddata newydd o’r enw 
Cyfnewidfa Addysg a Busnes ei chyflwyno. Bydd hon yn cysylltu ysgolion a 
chyflogwyr er mwyn galluogi cysylltiadau mwy effeithiol rhwng addysg a  busnes. 
Caiff ardal Tasglu’r Cymoedd ei blaenoriaethu ar ddechrau’r flwyddyn 
academaidd fel man cychwyn ar gyfer cyflwyno cenedlaethol yn ystod 2018.  
Mae safle arddangos ar gyfer gwefan ‘newydd’ gyrfacymru.com yn cael ei dreialu 
ar hyn o bryd gyda defnyddwyr.  Mae Gyrfa Cymru hefyd wedi lansio cyfres o 
weminarau llwyddiannus sy’n caniatáu i gyflogwyr fel Airbus a’r GIG gysylltu ag 
ysgolion ledled Cymru.   

 
57. Mewn perthynas â datblygu sgiliau, rydym wedi sefydlu strwythur llywodraethu 

newydd sy’n galluogi Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru, a arweinir gan 
gyflogwyr, i adrodd yn uniongyrchol i Gyngor Datblygu’r Economi ar faterion sy’n 
ymwneud â chyflogaeth a sgiliau. Mae’r trefniant gwaith newydd hwn yn rhoi 
safbwynt strategol gwell i Lywodraeth Cymru mewn perthynas â sgiliau a bydd yn 
cryfhau cysylltiadau â busnesau, menter gymdeithasol ac undebau llafur er mwyn 
dylanwadu ar bolisi ar draws nifer o feysydd sy’n berthnasol i sgiliau a’r economi 
ehangach. Mae Cadeirydd pob Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol yn aelod llawn o 
Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru.  
 

58. Mae’r Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol yn cynhyrchu cynllun cyflogaeth a 
sgiliau blynyddol, sy’n nodi’r blaenoriaethau ar gyfer eu rhanbarth yn seiliedig ar 
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anghenion cyflogwyr. Mae’r cynlluniau hyn yn nodi sectorau economaidd 
allweddol ac yn llywio penderfyniadau cynllunio ar gyfer darparwyr ac yn darparu 
tystiolaeth hanfodol er mwyn gwneud penderfyniadau o ran buddsoddi mewn 
sgiliau. Bydd gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru rôl i oruchwylio’r 
blaenoriaethau rhanbarthol a gyflwynir gan Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol 
drwy’r cynlluniau hyn.  

 
59. Y cynlluniau hyn yw’r dystiolaeth cyflogaeth a sgiliau ar gyfer Bargeinion Dinas-

ranbarthau a Bargeinion Twf. Mae pob Partneriaeth Sgiliau Rhanbarthol wedi 
datblygu cysylltiadau cryf â’u strwythurau priodol ar gyfer Bargeinion Dinas-
ranbarthau a Bargeinion Twf, a adlewyrchir yn eu trefniadau llywodraethu. Mae 
gan Fwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru ran i’w chwarae hefyd o ran cysoni 
gweithgareddau â’r Fargen Ddinesig a Bargeinion Twf. 
 

60. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio gyda gwledydd eraill y DU i leihau effaith 
gwahaniaethau mewn polisïau sgiliau ar y rhai sy’n cyflogi, yn gweithio ac yn 
dysgu ar draws ffiniau’r DU. Yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i beidio ag 
ariannu neu orfodi’r defnydd o Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, sefydlodd 
y tair Gweinyddiaeth Ddatganoledig system i sicrhau bod cymhwysedd 
galwedigaethol dysgwyr yn parhau i fod yn gludadwy ac yn drosglwyddadwy ar 
draws rhanbarthau, gwledydd a sectorau, a thrwy hynny gefnogi cyflogwyr sy’n 
gweithredu neu’n recriwtio ar draws ffiniau’r DU. Mae’r Gweinyddiaethau 
Datganoledig yn comisiynu Partneriaid Cyflenwi yn flynyddol ar draws pob sector 
i adolygu a datblygu Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a Fframweithiau 
Prentisiaeth i sicrhau eu bod yn gyfoes ac yn diwallu anghenion y diwydiant. 
Mae’r Gweinyddiaethau Datganoledig hefyd yn datblygu perthynas gadarnhaol 
gyda’r Sefydliad Prentisiaethau (IFA) yn Lloegr er mwyn ceisio cysoni safonau 
galwedigaethol.  O ganlyniad i adolygiad annibynnol o’r Safonau Galwedigaethol 
Cenedlaethol yn 2016 mae cynllun 5-mlynedd yn cael ei ddatblygu sy’n ceisio 
cysoni safonau ar draws ffiniau.  Mae’n cynnwys Cynllun Cyfathrebu ar gyfer 
Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol a gwaith arfaethedig i wella’r Gronfa 
Ddata gyfredol ar gyfer Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol sydd wedi dyddio, 
a rhoi Cronfa Ddata newydd ar waith yn ystod 2018/19.  
 

61. Nod Polisi Sgiliau Llywodraeth Cymru yw cysoni prentisiaethau i ddiwallu 
anghenion economi Cymru. Rydym eisoes yn gweithio gyda chyflogwyr i ymestyn 
a chryfhau llwybrau mewn perthynas â STEM, y diwydiannau digidol, technoleg 
gwybodaeth, adeiladu a gwasanaethau ariannol. 

 
62. Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddais Bolisi Sgiliau Prentisiaethau Llywodraeth 

Cymru, gan Gysoni’r model Prentisiaethau ag anghenion economi Cymru, sy’n 
ymateb i’r heriau hyn. Yn ogystal ag ymrwymo i gyflawni isafswm o 100,000 o 
brentisiaethau o ansawdd i bobl o bob oedran yn ystod tymor presennol y 
Cynulliad, mae Llywodraeth Cymru hefyd yn blaenoriaethu buddsoddi yn y 
canlynol: 
 

 ymdrin â phrinder sgiliau drwy ddatblygu prentisiaethau mewn sectorau twf a 
galwedigaethau sy’n dod i’r amlwg yn unol â blaenoriaethau a bennwyd gan 
Bartneriaethau Sgiliau Rhanbarthol  
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 datblygu sgiliau lefel uwch – gan ganolbwyntio ar brentisiaethau lefel 3 ac 
uwch yn arbennig mewn gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a llwybrau 
proffesiynol, lle mae’r niferoedd sy’n dychwelyd yn tueddu i fod yn uwch  

 cynyddu nifer y bobl 16-19 oed sy’n dechrau prentisiaethau, gan adlewyrchu 
ymrwymiad Llywodraeth Cymru i gefnogi prentisiaid ifancach  

 cyflwyno nifer fwy o brentisiaethau drwy gyfrwng y Gymraeg a/neu rai 
dwyieithog. 

 

63. Yn y cyfamser mae Ardoll Brentisiaethau’r DU wedi dod i rym ers 6 Ebrill 2017. 
Mae’r ardoll yn gwrthdaro â meysydd cyfrifoldeb datganoledig, gan anwybyddu a 
thanseilio ein dull cryf a nodedig o gefnogi prentisiaethau yng Nghymru yn llwyr. 
 

64. Mae Llywodraeth y DU yn nodi y byddwn yn derbyn £128m, £133m a £138m 
dros y tair blynedd nesaf.  Nid arian newydd yw hwn. Mae Llywodraeth y DU wedi 
cwtogi arian cyhoeddus ar gyfer cyllidebau sgiliau a phrentisiaethau ac wedi rhoi’r 
dreth hon yn eu lle. Er mwyn cyflawni ein blaenoriaethau byddwn yn cynyddu 
buddsoddiad mewn prentisiaethau o £96m i £111.5m ar gyfer 2017-18, gan olygu 
ein bod yn gwneud buddsoddiad ychwanegol mewn prentisiaethau yng Nghymru. 
 

65. Mae’r diwygiadau i brentisiaethau yn Lloegr a chyflwyno’r Ardoll Brentisiaethau 
wedi arwain at fwy o alwadau gan gyflogwyr, yn enwedig yn y Sector Cyhoeddus 
a chan gwmnïau ar draws y DU sydd eisiau bod yn rhan o’r broses o ddatblygu 
ein fframweithiau ar gyfer prentisiaethau. Felly rydym yn diwygio’r dull o adolygu 
fframweithiau.  

 
66. Bydd yr ardoll yn cael effaith anghymesur ar y sector cyhoeddus yng Nghymru. 

Mae Llywodraeth Cymru yn amcangyfrif y bydd yn rhaid i gyflogwyr yn y sector 
cyhoeddus yng Nghymru dalu £30m y flwyddyn i Drysorlys y DU.  
 

67. Mae fy swyddogion yn gweithio’n agos â sefydliadau’r sector cyhoeddus ledled 
Cymru i ymchwilio i sut y gall y rhaglen Prentisiaethau gefnogi eu hanghenion o 
ran y gweithlu yn well, gan gynnwys: Awdurdodau Lleol, GIG Cymru, 
Gwasanaeth Tân ac Achub, Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) a’r Asiantaeth 
Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau (DVLA). 
 

68. Mae Bwrdd Cyflogaeth a Sgiliau Cymru wedi cytuno i sefydlu Bwrdd Cynghori 
Cyflogwyr ar Brentisiaethau, am gyfnod o 12 mis i ddechrau, i edrych ar 
flaenoriaethau a seilwaith y fframwaith.  Mae pethau’n newid ar draws y system 
ond rydym yn glir o ran y canlyniadau sydd eu hangen gan y grŵp cyflogwyr hwn. 
 

69. Rydym wedi comisiynu amrywiaeth o Fframweithiau Prentisiaethau newydd i 
ddarparu prentisiaethau ar draws sectorau allweddol o’r economi yng Nghymru. 
Lle mae cymorth i gyflogwyr ar gyfer elfennau o Brentisiaethau yn Lloegr, byddwn 
yn ystyried eu mabwysiadu yng Nghymru – yn dibynnu a ydynt yn gyson â’n 
blaenoriaethau ac yn cynnwys cymwysterau. 
 

70. Mae’r Polisi Sgiliau Prentisiaethau yn cynnwys cam gweithredu i ddatblygu 
Prentisiaethau Uwch sydd â chymwysterau ar yr un lefel â Gradd. Ym mis 
Rhagfyr 2016, gwahoddodd Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) 
gynlluniau gan sefydliadau i ddatblygu cymwysterau lefel gradd a allai fod yn 
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rhan o brentisiaeth.  Cyfyngwyd y cynnig i ddiddordeb mewn Peirianneg, 
Gweithgynhyrchu Uwch a TG/cyfrifiadura. 
 

71. Mae un ar ddeg o sefydliadau AU/AB a ariennir yn uniongyrchol gan CCAUC 
wedi mynegi diddordeb mewn meysydd fel: Offeryniaeth Reoli, Gwyddoniaeth 
Deunydd Peirianneg Pŵer, Cyfryngau Digidol, Gwyddor Data, Seiberddiogelwch, 
Peiriannydd Meddalwedd a Pheiriannydd Rhwydwaith. 
 

72. Y Cynghorau Sgiliau Sector sy’n gyfrifol am reoli’r seilwaith ar gyfer y 
fframweithiau prentisiaeth newydd hyn a sicrhau bod cyflogwyr yn ymrwymo 
iddynt. Yn ôl yr arwyddion hyd yma, bydd y galw a’r angen gan gyflogwyr yn 
sylweddol.  Bydd costau uned yn pennu’r niferoedd y gallwn eu cefnogi a byddwn 
yn destun cyfyngiadau ariannol o fewn y Gyllideb ar gyfer Prentisiaethau.  Ar 
gyfer cam cyntaf y cyfnod peilot rydym yn gweithio ar sail talu 100% o’r costau 
am fod nifer o’r cyflogwyr eisoes o’r farn eu bod wedi talu am eu hyfforddiant 
drwy’r Ardoll Brentisiaethau ac er mwyn rhoi hwb i’r system.  

 
73. Rydym wedi ymrwymo i gynhyrchu canllawiau ar gyllid a chyflawni yn ystod mis 

Medi 2017. Mae arfarniad opsiynau llawn yn cael ei ddatblygu gan swyddogion a 
bydd grŵp gorchwyl a gorffen mewnol yn ymchwilio i’r opsiynau ac yn gwneud 
argymhellion imi yn barod ar gyfer cyhoeddi’r cyllid arfaethedig ym mis Medi 
2017. 

 
74. Rydym hefyd wedi datblygu dull newydd o fuddsoddi yn nyfodol ein cymoedd 

drwy greu Rhaglen Rhannu Prentisiaethau newydd a fydd yn cryfhau ac yn 
ymgysylltu â chyflogwyr a chymunedau lleol yn Rhondda Cynon Taf, Merthyr 
Tudful, Caerffili, Blaenau Gwent a Thorfaen. Bydd y rhaglen yn sefydlu 
Cymdeithas Hyfforddiant Grŵp y Cymoedd a fydd yn cyflogi prentisiaid ar draws 
ardal tasglu’r cymoedd.  Ei swyddogaethau allweddol fydd: 

 

 cydlynu a rheoli’r broses o recriwtio a chyflogi prentisiaid yn ardaloedd y 
cymoedd o fewn pynciau allweddol sy’n ymwneud â STEM neu bynciau a 
gymeradwywyd lle y nodwyd bod methiant yn y farchnad o fewn yr ardal 
honno  

 hyrwyddo’r cyfleoedd sydd ynghlwm wrth y Rhaglen Rhannu Prentisiaethau i 
BBaCh – gan ddangos y manteision i fusnesau yn sgil rhannu adnodd dros 
gyfnod o amser, gan gynyddu capasiti’r busnes ac arwain at gyfleoedd 
cyflogaeth amser llawn o bosibl, lle y mae rhaglenni traddodiadol wedi methu 
neu lle y mae’r cyllid wedi dod i ben  

 datblygu partneriaethau gyda darparwyr hyfforddiant lleol, colegau a 
phrifysgolion i ddarparu sgiliau a hyfforddiant ychwanegol o fewn y llwybr 
dysgu  

 ymgysylltu ag ysgolion i hyrwyddo recriwtio prentisiaid ar gyfer y sector gan 
ddangos y llwybr arfaethedig fel cyfle gyrfa ymarferol, gan godi uchelgeisiau 
ymysg ymgeiswyr gwrywaidd/benywaidd a chyflawni’r strategaeth leol i 
ymgysylltu â phobl nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth 
(NEETS) o fewn y garfan 16-24 oed. 
 

Ffyniant i Bawb: Strategaeth Genedlaethol 
 

Tudalen y pecyn 26



 

 

12 

75. Bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi strategaeth genedlaethol draws-
lywodraethol syml ar Ffyniant i Bawb cyn bo hir. Bydd yn cwmpasu’r 
gweithgareddau yn ystod y tymor hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer gweithredu 
yn ystod y tymor hwy. 
 

76. Bydd y strategaeth yn nodi’r camau y byddwn yn eu cymryd a meysydd 
blaenoriaeth i ganolbwyntio arnynt yn y tymor byr er mwyn gosod sylfeini ffyniant 
i bawb. 
 

77. Bydd fy mhortffolio yn chwarae rhan allweddol o ran sicrhau ein bod yn cyflawni 
ein huchelgeisiau. 

 
 
 
 
Julie James AC 
Y Gweinidog Sgiliau a Gwyddoniaeth  
Medi 2017 
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About FSB Wales 

FSB Wales is the authoritative voice of businesses in Wales. With 10,000 members, a Welsh 

Policy Unit, two regional committees and twelve branch committees; FSB Wales is in constant 

contact with business at a grassroots level. It undertakes regular online surveys of its members 

as well as a biennial membership survey on a wide range of issues and concerns facing small 

business. 

Introduction 

1.1 FSB Wales welcomes the opportunity to inform the Economy, Infrastructure and Skills 

Committee’s work on selling Wales to the world. FSB Wales sees the international dimension of 

economic development policy as being vital to Wales’ future prosperity.  

Trade and Investment 

Trade and Investment strategy 

2.1. As a general point, Welsh Government does not currently have a publically available trade 

and investment strategy for Wales. Given the likely disturbance to export markets and potential 

for additional international trade barriers arising from Brexit, it is important that Welsh 

Government sees expanding and diversifying the Welsh export base as a priority. Such a strategy 

would guide the work of Welsh Government’s overseas offices in terms of export support for firms 

and would also inform the Business Wales offering.  

2.2. An explicit trade and investment strategy would also guide decision making on inward 

investment, ensuring that inward investment is driven by economic development priorities around 

developing Welsh supply chains. FSB Wales notes that the Scottish Government introduced a 

Trade and Investment Strategy last year covering similar themes.1  

Welsh Government should develop a Trade and Investment Strategy to sit under the 

forthcoming economic development strategy. 

2.3. FSB Wales also believes that the strategy should consider whether an arm’s length trade and 

investment body should be created, tasked with delivering a strong international Wales brand. 

For instance, the Scottish Government has Scottish Development International (SDI) whose task 

it is to deliver inward investment and ensure the overseas presence is delivering to the Scottish 

Government’s strategy.  

2.4. Perhaps more relevant is the example of Enterprise Ireland. Like SDI, Enterprise Ireland 

operates a number of overseas offices, including a large number within the European market. 

Enterprise Ireland also provides specific market strategies such as their 2017-20 Eurozone Market 

1 Scottish Government. 2016. Global Scotland: Scottish Government’s Trade and Investment Strategy 2016-20 [Online]. 
Available at: http://www.gov.scot/Publicationsg /2016/03/7779 (accessed 22nd August 2017). 
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Strategy2 and their international events programme3 which chimes well with some of the potential 

functions of Welsh Government’s existing overseas offices and appears to have a strong focus on 

internationalising the Irish economy, be they start ups or existing exporting businesses. 

 

The potential for an arms-length trade and investment body along the lines of 

Enterprise Ireland or Scottish Development International should be considered for 

Wales.   

 

Wales’ export performance 

2.5. Wales’ export performance has historically been fairly strong, owing to a larger number of 

manufacturing firms compared to the rest of the UK. Data from HMRC’s Regional Trade Statistics 

suggest that the volume of trade doubled between 1996 and 2016 to around £12bn with a peak 

of near £15bn in 2011.  

 

Graph 1  

4 

 

2.6. This headline figure is encouraging but only tells us half of the story. Data produced by the 

UK Government’s Department for International Trade suggests that there were around 3,800 

firms actively exporting goods from Wales in 2016 which was around 2.5 per cent of the UK total. 

Furthermore, of those firms that do export goods the average value of goods exporter per 

exporter was £3,251,000 compared to £1,763,000 by the average exporter in England. This 

suggests that Wales’ has a smaller number of larger firms exporting compared to the situation in 

England.5 

 

                                           
2 Enterprise Ireland. 2017. Eurozone Market Strategy 2017-20 [Online]. Available at: https://www.enterprise-
ireland.com/en/Publications/Reports-Published-Strategies/Eurozone-Strategy.pdf (accessed 22nd August 2017). 
3 Enterprise Ireland. 2017. International Events Programme 2017 [Online]. Available at: https://www.enterprise-
ireland.com/en/Publications/Reports-Published-Strategies/International-Events-Programme-2017.pdf (accessed 22nd 
August 2017).  
4 HMRC Regional Trade Statistics 
5Department for International Trade. 2017. Regional goods export data: January to March 2017 [Online]. Available at: 
https://www.gov.uk/government/publications/regional-goods-export-data-january-to-march-2017 (accessed 22nd August 
2017).  
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2.7. Whilst it is difficult to draw conclusions from this, one potential explanation could be that 

Wales has a less diverse stock of smaller exporting companies. 

 

Wales’ exports have grown significantly over previous years but appear to be less 

diverse and focused on a smaller number of firms exporting larger quantities than in 

England.  

 

Small firms and exporting in Wales 

2.8. Our research shows that one in five small firms currently export in Wales. Leaving the single 

market might allow UK firms to trade more easily with other global markets in the long term, 

markets such as the US, Australia and China.  

 

2.9. However, it’s evident from our survey work that the EU single market remains the top trade 

destination for both UK and Welsh small firms. Welsh SMEs that do export are four times more 

likely to export to an EU destination than a destination outside the EU. Around one fifth of FSB’s 

membership in Wales exports, with around 13.5% of our members importing goods or services. 

Generally this is in line with the UK average.  

 

2.10. The majority of our exporting members in Wales are exporting services and digital services. 

Significantly, Welsh business are more likely to be exporters of digital goods and/or services than 

they are to import these items, demonstrating a relative strength of the Welsh economy (though 

also in line with the relative strengths of the UK economy). 

 

2.11. Where importing does occur, our members are generally importers of goods (68.8%) rather 

than services or digital services. 

 

Around a fifth of Wales’ SMEs are export orientated with the EU being the top 

destination for Welsh goods and services.  

 

Welsh Government overseas offices 

2.12. Since 2011 Welsh Government has reviewed its overseas presence and begun establishing 

a series of overseas offices, largely by locating staff in existing DIT or UKFCO office locations. The 

stated aim of the offices on the Welsh Government is as follows: 

 

“The offices are multi-functional. They are responsible for trade and investment, government 

relations, tourism, culture and education. The primary focus of the Brussels office is on EU 

matters.”6 

 

2.13. Focusing specifically on their export role, it is difficult to ascertain what their priorities are 

or what function/service they provide for firms looking to export to each of the countries 

concerned. As table 1 demonstrates, export performance between 2013 (when the methodology 

for export data changed) and 2016 shows poor performance in all of the countries with a Welsh 

Government office presence. Moreover, two countries where exports rose significantly over the 

same period, France and Germany, have no Welsh Government presence.  

 

 

                                           
6 Welsh Government.2014. Overseas Offices [Online]. Available at:  http://gov.wales/topics/international/international-
relations/overseas-offices/?lang=en (accessed 22nd August 2017). 
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Table 1 7 

Wales Special Trade (£m) 2013 2014 2015 2016 % Change 

USA 1,871 1,885 1,691 1,631 -13 

Belgium 551 529 441 432 -22 

UAE 86 77 83 76 -12 

India 120 103 98 94 -22 

Japan 205 134 93 93 -55 

China 264 212 209 255 -3 

Germany 2,079 2,329 2,885 2,909 40 

France 1,544 1,530 1,594 2,047 33 

 

2.14. The immediate conclusion we can draw from this is that Wales’ export performance bears 

no resemblance to Welsh Government’s overseas office locations. There may be two reasons for 

this. Firstly, the offices are under-resourced and unable to properly service this function. 

Alternatively, increasing export capacity may not be seen as a core function of Welsh 

Government’s overseas presence. As mentioned above, Welsh Government does not have a trade 

and investment strategy, so it is likely both of these factors are relevant.  

 

2.15. FSB Wales would suggest a trade and investment strategy would give purpose to the 

overseas office, ensure the office locations fit Wales’ export potential and deliver seamless 

throughput from Business Wales to potential export destinations. It would also inform the work 

and purpose of websites such as tradeandinvest.wales. As part of this, consideration should be 

given to increasing Welsh Government’s presence in core European markets such as France, 

Germany, Italy and Spain (as happens with Enterprise Ireland) in order to ensure opportunities 

are maintained and increased throughout the Brexit process.  

 

Welsh Government’s overseas offices do not seem to have a tangible effect on export 

performance. Their role should be clarified as part of a Trade and Investment Strategy.  

 

2.16. Welsh and UK Government export support 

Welsh Government currently provides most of its export support through Business Wales. This is 

split into three categories (first steps, finding opportunities and getting to market) and is 

supported by tapered match funding through Business Wales. On the whole, the guidance from 

the Business Wales website is well articulated.8 Furthermore, there appears to be good linkage 

through to the UK Government’s Department for International Trade’s support, such as their 

comprehensive country guides.9  

 

                                           
7 Stats Wales. 2017. Value of Welsh Exports by quarter and destination (£m) [Online]. Available at: 
https://statswales.gov.wales/Catalogue/Business-Economy-and-Labour-Market/Businesses/Exports/welshexports-by-
quarter-destination (accessed 22nd August 2017). 
8 Business Wales. 2017. Support to Export Guide [Online]. Available at: 
https://businesswales.gov.wales/zones/export/how-we-can-help/support-export-guide#Getting to market (accessed 22nd 
August 2017).  
9 Business Wales. 2017. Where to Export: Exporting Country Guides [Online]. Available at: 
https://businesswales.gov.wales/zones/export/where-export (accessed 22nd August 2017). 
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Welsh and UK Government appear to link their support services well through the 

Business Wales website. 

 

2.17. In the future, Welsh Government may have a role to play in informing any future free-trade 

agreements the UK Government signs. We would expect the priorities for Welsh Government in 

this regard would emerge from its trade and investment strategy and would also include a 

commitment where possible to small business chapters in any free trade deal.  

 

Welsh Government should examine the impact of future trade deals as part of its Trade 

and Investment Strategy. 

 

2.18. Welsh Government also operates a series of sector specific trade missions. In the past, 

there has been limited engagement between SMEs and Welsh Government’s trade missions and 

we would like to see a trade and investment strategy set out clear aims in terms of encouraging 

broader SME engagement with trade missions. 

 

A future trade and investment strategy should set out clear aims around increasing the 

participation of SMEs with overseas trade missions.  

 

Inward Investment 
 

Inward Investment Performance 

3.1. Since 2008 Wales has performed well in terms of inward investment, with peaks in terms of 

numbers of project in 2014/15 and 2015/16 years. It is important to note that the nature of this 

inward investment has changed with a larger part relating to ‘safeguarded jobs’ rather than the 

creation of ‘new jobs’ (see graph 2). 
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Graph 2 

10 

 

3.2. Despite this performance, its significance needs to be placed in a wider economic context. 

Taking into account foreign owned companies in Wales and their employment footprint, we can 

see that between 2003 and 2016 these companies accounted for a steady share of 15% of Wales’ 

total employment (see graph 3). This equates to a constant share of around 150,000 jobs over 

the entire period. This suggests that as many jobs leave Wales as investors relocate in search of 

other government sponsored locations, as are created by incoming firms. By contrast, over the 

same period domestic SMEs in Wales produced around 160,000 additional jobs, 10,000 more 

than the equivalent existing stock of inward investment jobs.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
10 Various Department for International Trade Inward Investment Annual Reports.  
11 Statistics for Wales. 2016. Size Analysis of Welsh Businesses [Online]. Available at: 
http://gov.wales/docs/statistics/2016/161129-size-analysis-welsh-business-2016-en.pdf (accessed 22nd August 2017). 
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Graph 312 

 
 

3.3. This suggests two things. Firstly, that the overall impact of foreign direct investment on jobs 

growth is limited, particularly over a medium-term timeframe. Secondly, that the figures for 

those employed by foreign firms remains fairly static despite significant fluctuations in Wales’ 

inward investment performance over the period. In this respect, Welsh Government’s inward 

investment policy is effectively running to stand still.  

 

Despite fluctuations in inward investment performance, foreign owned firms have 

consistently accounted for around 15 per cent or around 150,000 jobs in Wales since 

2003 with a limited impact on jobs creation. 

 

By contrast, SMEs have created around 160,000 new jobs, more than the stock of 

inward investment employment since 2003.  

 

Purpose of Inward Investment 

3.4. FSB Wales believes the introduction of a new economic development strategy for Wales 

provides an opportunity to critically evaluate the purpose of inward investment policy in Wales. It 

is our view that inward investment has been central tenet of Welsh economic development policy 

for decades without such a critical evaluation as to its purpose in economic development terms 

(excepting work undertaken by the Welsh Economy Research Unit).13 Whilst we see inward 

investment as vital for driving economic development, it has in the past been about providing 

new or safeguarding jobs at all costs.  

 

3.5. Despite this focus, the evidence above suggests the impact of inward investment on job 

numbers in Wales over the past 15 years has at best been static. Moreover, Welsh Government’s 

approach focuses significantly on jobs created or safeguarded by new projects but does not take 

into account jobs lost as footloose investors relocate in search of government financial support 

elsewhere in the world.  

 

                                           
12 IBID  
13 Munday, M. Roche, N & Roberts, A. 2009. A review of the economic evidence on the determinants and effects of foreign 
direct investment [Online]. Available at: http://gov.wales/docs/caecd/research/090617-foreign-direct-investment-en.pdf 
(accessed 22nd August 2017).  
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3.6. In its place, FSB Wales believes Welsh Government should adopt an approach to inward 

investment that prioritises the right kinds of projects to help build on Wales’ assets and to grow 

our domestic capacity. This would mean supporting projects only where it is clear that there is 

development opportunities for the supply chain with domestic firms (or the potential to engender 

the emergence of domestic firms in such a sector).  

 

3.7. Achieving such a policy would require two things. Firstly, Welsh Government would have to 

develop a broader set of metrics for assessing the impact of inward investment based on its 

economic development aspirations. Secondly, Welsh Government would have to develop its own 

inward investment offer towards conversations based on linking domestic firms with potential 

investors, rather than on number of jobs created. This would entail far greater linkages between 

attempts to develop SMEs in Wales with the aims of attracting inward investment.  

 

Inward investment should be refocused towards broader economic development aims. 

This would mean focusing on inward investment projects that add value to Wales’ 

domestic business stock rather than a pursuit of jobs alone. 

 

Welsh Government overseas offices 

3.8. Research undertaken by Professor Max Munday on behalf of the Public Policy Institute for 

Wales suggests that it is difficult to estimate the importance and efficacy of overseas offices in 

attracting foreign direct investment. Furthermore, Prof Munday states; “where a trade office is 

located in a sphere allowing opportunities across exports, inward investment, education and 

tourism, its success will depend strongly on the experience of personnel, their background , and 

with this potentially impact the types of social and business networks which they are able to 

participate in”.14 This suggests that the level of resourcing and personnel is as important as 

location in determining efficacy. 

 

3.9. Information published through a Freedom of Information request in 2015 by the Welsh 

Conservatives suggests the following budgets for Welsh Government’s overseas offices:15  

 

Delhi (£20,790) 

Brussels (£936,555) 

Bangalore (£25,308) 

Beijing (£80,442) 

Chicago (£38,361) 

Chongqing (£175,079) 

Dubai (£142,262) 

Ireland (£56,201) 

Mumbai (£70,009) 

New York (£250,346) 

San Francisco (£57,415) 

Shanghai (£114,399) 

Tokyo (£314,348) 

                                           
14 Prof Max Munday/PPIW. 2014. Decisions Decisions: How should the Welsh Government decide where to locate its 
overseas offices? [Online]. Available at: http://ppiw.org.uk/files/2014/10/Decisions-Decisions-How-should-the-Welsh-
Government-decide-where-to-locate-its-Overseas-Offices.pdf (accessed 22nd August 2017). P.6 
15 Welsh Conservatives. 2015. Jump in Welsh Government’s Overseas Office Costs. [Online]. Available at: 
https://www.welshconservatives.com/news/jump-welsh-governments-overseas-office-costs (accessed 22nd August 
2017).  
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Washington DC (£168,832) 

 

3.10. The figures above suggest that the resourcing of the offices varies considerably with 

political offices (i.e. Brussels and Washington) having a stronger presence than for instance the 

Bangalore or Delhi offices. Given the overseas offices could potentially fulfil a number of roles 

such as promoting exports, political facilitation, attracting inward investment and marketing 

Wales as a tourism destination, FSB Wales believes an international trade and investment 

strategy would help clarify the role of each office and would resource them according to their 

purpose.  

 

Welsh Government’s overseas offices should be purposed by a trade and investment 

strategy. This should set out clearly the rationale for each overseas office and how its 

resourcing enables it to deliver its objectives.  

 

Tourism 
 

4.1. FSB Wales notes that the Enterprise and Business Committee in the previous National 

Assembly for Wales conducted an extensive inquiry into tourism in Wales during 2014. This 

inquiry covered tourism in its entirety and considered a number of issues around marketing and 

the Wales tourism brand, as well as the relationship between Visit Wales and Visit Britain.  

 

4.2. We note Welsh Government’s publication in 2016 of a progress review of the tourism 

strategy Partnership for Growth.16 This review suggests that significant progress is being made 

with respect to the 10 per cent growth target in earnings for the industry.17 It also highlights a 

growing proportion of overseas visitors coming to Wales (although these numbers are still below 

the peak of 1.1m in 2006) despite a declining market share in relation to inbound UK tourism.18  

 

Wales’ tourism performance has improved since the Enterprise and Business 

Committee’s inquiry in 2014. 

 

4.3. Despite this progress, a number of the recommendations of the previous committee’s work 

remain pertinent. For instance, the budget for Visit Wales is still smaller than competitors across 

the UK, despite a recent budget rise of around £5m in the 2017/18 Welsh Government budget 

bringing it to a total of £15m. By comparison, Visit Scotland has around £45m in grant aid from 

the Scottish Government19 whilst Failte Ireland in the Republic of Ireland forms part of a tourism 

budget of around €121m.20 

 

4.4. The Enterprise and Business Committee’s report recommended that the Welsh Government 

should review whether its funding for tourism was sufficient. We believe this needs to be 

                                           
16 Welsh Government. 2016. Partnership for Growth: Strategy for Tourism 2013-2020 – Strategy Progress Review [Online]. 
Available at:http://gov.wales/docs/drah/publications/161116-strategy-review-en.pdf (accessed 22nd August 2017). 
17 IBID p.6 
18 IBID P.29 
19 Visit Scotland. 2016. Annual Report and Financial Statements for the Year Ended 31 March 2016.[Online]. Available at: 
http://www.visitscotland.org/pdf/VS%20Annual%20Accounts%202015-16.pdf (accessed 22nd August 2017). P.19 
20 Irish Government. 2015. Budget 2016 sees 8% increase for Dept of Transport, Tourism & Sport which will support the 
economy & secure the recovery [Online]. Available at: http://www.dttas.ie/press-releases/2015/budget-2016-sees-8-
increase-dept-transport-tourism-sport-which-will-support (accessed 22nd August 2017).  
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undertaken, with a view to moving towards a similar funding settlement to those seen in other 

parts of the British Isles. This would allow Visit Wales to broaden its current target overseas 

markets from Ireland, Germany and the USA towards closer integration with Wales’ presence 

through its overseas office footprint. This would also help to align the work with a potential trade 

and investment strategy.  

 

Welsh Government should review its funding for Visit Wales with a view to meeting a 

similar funding commitment to other agencies in the British Isles.  

 

4.5. The Enterprise and Business Committee report also identified significant issues around the 

way Visit Wales interacts with Visit Britain, and the importance Visit Britain gives to the Wales 

brand more generally. FSB Wales is not aware of any action taken by Visit Britain to remedy this 

situation since the previous inquiry. While the Visit Britain website appears to give more 

prominence to Wales as a destination than in a past, this is still patchy. For instance, the Sport 

section of their website includes no attractions in Wales and focuses largely on the south east of 

England.  

 

FSB Wales suggests the committee further considers how Visit Britain contributes to 

brand Wales overseas.  

 

BREXIT 

 
5.1. The UK’s exit from the European Union will lead to a redefinition of Wales’ relationship with 

many of its key export and tourism markets. As such, Welsh Government policy needs to be 

highly responsive to these changes and focused on securing the best possible presence for Wales 

overseas in terms of exports, inward investment and tourism.  

 

5.2. With regards to exports and inward investment, FSB Wales believes an arms-length trade 

and investment body could provide the capacity and strategic oversight needed to deliver good 

outcomes through this process. Likewise, a properly resourced Visit Wales should aim for similar 

goals in the context of overseas tourism in Wales.  

 

FSB Wales believes Welsh Government should be proactive in defining Wales’ 

international presence throughout the Brexit process.  

 

Conclusion 
 
FSB Wales welcomes the opportunity to inform the Economy, Infrastructure and Skills 

Committee’s work on selling Wales to the world. This response sets out the position of FSB Wales 

on Welsh Government’s policies and performance in relation to trade and investment, tourism and 

our international presence more generally. FSB Wales sees the international dimension of 

economic development policy as being vital to Wales’ future prosperity.  
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PWYLLGOR YR ECONOMI, SEILWAITH A SGILIAU 
TYSTIOLAETH YSGRIFENEDIG - DIWEDDARIAD AM BORTFFOLIO'R 

ECONOMI A'R SEILWAITH 

1 

1. Pwrpas

Mae'r papur hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i Bwyllgor yr Economi, 
Seilwaith a Sgiliau am ddatblygiadau ym Mhortffolio'r Economi a'r Seilwaith.  

2. Uchafbwyntiau Diweddar

Yr Athrofa Ymchwil Gweithgynhyrchu Uwch (AMRI) 

Ym mis Gorffennaf, cyhoeddwyd y cyllid ar gyfer cyfnod cyntaf datblygu 
AMRI.  Bydd AMRI yn gweithredu fel un endid, a bydd dwy ran iddi: cyfleuster 
Ymchwil a Datblygu o'r radd flaenaf ym Mrychdyn a chyfleuster rhwydweithio, 
hyfforddi, datblygu a chyngor i fusnesau yn agos at Barc Diwydiannol 
Glannau Dyfrdwy.  Yn gynharach y mis hwn, cyrhaeddwyd carreg filltir bwysig 
drwy gyhoeddi penodi Arup a fydd yn gweithio gyda phartneriaid strategol i 
ddatblygu manyleb gynllunio lawn ar gyfer cyfnod cyntaf AMRI ym Mrychdyn. 

Perfformiad yr Ardaloedd Menter 

Mae'r canlyniadau diweddaraf yn dangos, ers eu sefydlu yn 2012, bod mwy 
na 10,000 o swyddi wedi'u cefnogi a mwy na £300m o fuddsoddiadau wedi'u 
sicrhau gan y sector cyhoeddus a'r sector preifat. 

Llwyddwyd naill ai i gyrraedd y targedau allweddol ar gyfer yr wyth Ardal 
Fenter neu ragori arnynt yn 2016/17:  

 gan greu, diogelu neu gynorthwyo 1,744 o swyddi

 sicrhau gwerth £123.2 miliwn o fuddsoddiadau gan y sector cyhoeddus a'r
sector preifat

 cefnogi 159 o fentrau

 adfer/darparu 7000m2 o dir ar gyfer datblygu/creu neu ailwampio gofod
llawr.

Parc Technoleg Fodurol 

Rydym wedi symud yn gyflym i gyhoeddi buddsoddiad newydd gwerth rhyw 
£100 miliwn dros y 10 mlynedd nesaf i helpu i greu parc technoleg fodurol 
newydd, wedi’i ategu gan raglen brentisiaethau a gwella sgiliau pobl leol.   

Byddwn yn cyhoeddi rhagor o fanylion yn yr hydref, gan gynnwys sôn am 
brosiectau yn y tymor byr, canolig a hir.    

Lefelau Mewnfuddsoddi 

Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a Sgiliau / Economy, Infrastructure and Skills Committee 
EIS(5)-21-17 (p3)
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Mae mewnfuddsoddi'n dal i sbarduno datblygiad economaidd yng Nghymru 
ac rydym yn gweithio gyda chwmnïau tramor a chwmnïau yn y DU i ddenu 
rhagor o fuddsoddiad a swyddi i Gymru.  

Ym mis Gorffennaf 2017, mae'r ystadegau a gyhoeddwyd gan Adran 
Masnach Ryngwladol y DU yn dangos bod Cymru wedi denu 85 o brosiectau 
newydd gan greu, cefnogi a diogelu dros 11,500 o swyddi yn y flwyddyn 
ariannol 2016-17. Dyma'r nifer fwyaf ond dau o brosiectau a gofnodwyd ar 
gyfer Cymru ers i gofnodion ddechrau cael eu cadw dros 30 mlynedd yn ôl. 

Cyrhaeddodd y buddsoddiad yng Nghymru gan gwmnïau sydd â'u pencadlys 
mewn rhannau eraill o'r DU lefelau uwch nag erioed o'r blaen y llynedd. Dyma 
brawf bod enw da Cymru yn tyfu fel man gwych i wneud busnes a thystiolaeth 
bod ein ffordd o fynd ati'n talu ar ei ganfed. 

Rhaglen Sbarduno Entrepreneuriaeth Ranbarthol – Creu Sbarc 

 
Ym mis Mehefin, lansiwyd Creu Sbarc - mudiad Cymru gyfan sydd â'r nod o 
ddatgloi'r potensial i sicrhau mwy o gydweithio rhwng entrepreneuriaid, 
arweinwyr corfforaethol, cyfalaf risg, y byd academaidd a'r llywodraeth i helpu 
i greu mwy o fusnesau proffidiol sydd wedi'u meithrin yma. 
 
Mewn digwyddiad lansio uchel ei broffil i randdeiliaid, cyflwynwyd 
gweledigaeth y RHAGLEN SBARDUNO A CHREU SBARC gan ymgysylltu â 
300 o arweinyddion o'r pum grŵp o randdeiliaid.  Yn ystod y digwyddiad, 
rhestrwyd camau gweithredu y gallent fwrw ymlaen â hwy i annog cysylltiadau 
rhwng arloesi a mentergarwch ar draws eu rhwydweithiau a'u cylchoedd 
dylanwad. 
 
Mae rhai aelodau o banel y Rhaglen Sbarduno wedi ffurfio Cwmni Budd 
Cymunedol i fwrw ymlaen â'r uchelgais hon a bydd yn parhau i ddatblygu’r 
mudiad drwy blatfform digidol, ymgysylltu â rhanddeiliaid a digwyddiad ar 
raddfa fawr yng Ngwanwyn 2018.  Yn ystod y digwyddiad, ymgysylltir â 300 o 
randdeiliaid o bob rhan o'r ecosystem entrepreneuraidd i helpu i greu 
rhwydweithiau ac ysgogi newid. 
 
Swyddi a gefnogwyd 
 
Yn 2017-18, rydym ar y trywydd iawn i gefnogi dros 36,500 o swyddi eleni. 
 
  
3. Busnes 

 
Strategaeth Ddiwydiannol y DU  
 
Rydym wedi ymateb i Strategaeth Ddiwydiannol y DU ac rwyf wedi 
ysgrifennu'n ddiweddar at Aelodau'r Cynulliad yn amgáu ein hymateb.    
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Mae llu o brosiectau o safon fyd-eang i Lywodraeth y DU eu cefnogi ac rydym 
wedi nodi nifer o feysydd lle y gallai Llywodraeth y DU weithio gyda 
Llywodraeth Cymru i sicrhau cynnydd yn fuan.  

Mae ein hymateb yn dangos yn amlwg ein bod yn awyddus i gydweithio'n 
adeiladol â Llywodraeth y DU. Wrth wneud hynny, rydym wedi galw ar 
Lywodraeth y DU i chwarae ei rhan, gan barchu'r setliad datganoli ar yr un 
pryd a darparu'r gyfran deg o gyllid sydd ei hangen arnom.  

 Y Trefniadau Pontio wrth adael yr Undeb Ewropeaidd 

Ers canlyniad refferendwm yr Undeb Ewropeaidd, rydym wedi cyflwyno nifer o 
gamau i warchod swyddi a chynnig sefydlogrwydd i fusnesau Cymru. Mae'r 
rhain yn cynnwys cynlluniau i ehangu allforion Cymru gan ddatblygu 
ymgyrchoedd newydd i hybu mewnfuddsoddi  a chyflwyno ffyrdd newydd o 
hybu cystadleurwydd cenedlaethol. Rydym hefyd wedi bod ar gyfres o 
ymweliadau masnach â'r Unol Daleithiau, Dubai, India, Tsieina, Japan a Doha 
i gwrdd â darpar fuddsoddwyr a dangos iddynt yr hyn sydd gan Gymru i'w 
gynnig. 

Rydym yn dal i fod yn ymroddedig i'r blaenoriaethau a restrwyd yn ein papur 
gwyn, Diogelu Dyfodol Cymru, ac rydym wedi bod yn ymgysylltu'n helaeth ers 
refferendwm yr Undeb Ewropeaidd â busnesau o bob maint ac ym mhob 
sector ledled Cymru.  Mae hyn yn cynnwys cynnal cyfres o weithdai ar y 
Trefniadau Pontio wrth inni adael yr Undeb Ewropeaidd gyda'r Cwmnïau 
Angor a'r Cwmnïau o Bwys Rhanbarthol.   Rydym hefyd wedi cynnal 
cyfarfodydd un-i-un gyda chwmnïau ac wedi mynychu digwyddiadau bord 
gron gyda'r Siambr Fasnach, y CBI a'r EEF.  

Drwy sianelau Busnes Cymru rydym wedi ymgysylltu'n helaeth â busnesau 
bach a chanolig (BBaCh) gan dynnu sylw at faterion o bwys sy'n codi yn ystod 
y Trefniadau Pontio y gall fod angen iddynt eu hystyried.  

Dinas Ranbarthau/Bargeinion Dinesig/Bargeinion Twf 

Yn ogystal â chwblhau'n llwyddiannus gontract Bargen Ddinesig Prifddinas 
Ranbarth Caerdydd sy'n werth £1.2  biliwn, a Bargen Ddinesig Rhanbarth Bae 
Abertawe, rydym yn cydweithio'n agos â Bwrdd Uchelgais Economaidd 
Gogledd Cymru i ystyried sut orau y gall Bargen Twf Gogledd Cymru gefnogi 
eu huchelgais hwythau i sicrhau rhagor o dwf economaidd.  

Mae Powys a Cheredigion yn datblygu 'Tyfu'r Canolbarth' sy'n tynnu ynghyd 
fusnesau lleol, arweinyddion academaidd a'r llywodraeth genedlaethol a 
llywodraeth leol i greu gweledigaeth ar gyfer twf y Canolbarth yn y dyfodol.  

Banc Datblygu Cymru 
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Bydd Banc Datblygu Cymru yn elfen graidd o bolisi a chyflawniad economaidd 
Llywodraeth Cymru, ac mae wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Lywodraethu - 
Symud Cymru Ymlaen. 

Pan gaiff ei lansio ym mis Hydref 2017, rhai o brif effeithiau ac allbynnau'r 
Banc Datblygu fydd: 

 Hybu lefelau buddsoddi hyd at £80m y flwyddyn o fewn mlynedd.
Buddsoddodd Cyllid Cymru £56m mewn BBaChau yn 2016/17.

 Sicrhau targed Trosoledd gan y Sector Preifat sy’n 1:1.15 fan leiaf.

 Cynyddu nifer y swyddi a gaiff eu creu a'u diogelu i dros 5,500 y flwyddyn
erbyn 2021/22.

 Sicrhau bod darparu cyngor a chefnogaeth drwy Busnes Cymru yn fwy
integredig.

4. Seilwaith

Rheilffyrdd 

Metro De Cymru 

Rydym yn darparu'r Metro ar y cyd â datblygu contract gwasanaethau 
rheilffyrdd newydd Cymru a'r Gororau a fydd yn trawsnewid y ffordd y byddwn 
yn darparu ac yn cynllunio trafnidiaeth gyhoeddus ledled Cymru. Ar gyfnodau 
brig, mae rhwydwaith presennol y ffyrdd a'r rheilffyrdd dan ei sang ac mae'n 
amlwg bod angen system sy'n cynnig gwell profiad teithio ar hyd a lled ardal y 
de-ddwyrain.  

System drafnidiaeth integredig, amlfodd a modern o ansawdd uchel fydd y 
Metro. Yn ogystal â bod yn ddolen gyswllt rhwng ein cymunedau, bydd hefyd 
yn cefnogi economi Cymru drwy wella'r cysylltedd drwy’r wlad ac â gweddill y 
DU ac Ewrop. 

Rydym wrthi'n caffael gweithredwr a phartner cyflawni ar gyfer gwasanaethau 
rheilffordd Cymru a'r Gororau a'r Metro (Metro Cam 2).  Bydd Cam 2 y Metro 
yn canolbwyntio ar foderneiddio Rheilffyrdd craidd y Cymoedd a rhwydwaith 
rheilffyrdd ehangach De Cymru. Bydd y gwaith hwn ar y seilwaith yn cael ei 
integreiddio â darparu gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau. 

Metro Gogledd Cymru 

Mae Grŵp Llywio Metro Gogledd Cymru a Gogledd-Ddwyrain Cymru wrthi'n 
datblygu rhaglen waith i ddwyn ynghyd becyn o ymyriadau sy'n adlewyrchu  
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gwelliannau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol. Bydd y rhaglen hefyd yn 
cynnwys gwelliannau trawsffiniol. 

Dechreuwyd ar y gwaith cychwynnol i ystyried cwmpas cynllun Metro ar gyfer 
y gogledd a fydd â'i ganolbwynt yn y Gogledd-ddwyrain ac yn cynnig 
cysylltedd â Chaergybi a thros y ffin i Ogledd Lloegr. Yn ystod y camau 
cychwynnol hyn, mae’r gwaith hwnnw wedi bod yn canolbwyntio ar greu 
canolfan integredig yn ardal Glannau Dyfrdwy a fydd yn cynnwys trenau, 
bysiau, teithio egnïol a gwella'r ffyrdd.  

Mae gwaith ar y gweill hefyd gyda Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam i 
ystyried y potensial ar gyfer canolfannau trafnidiaeth integredig yng Ngorsaf 
Gyffredinol Wrecsam a gorsafoedd trenau eraill yn ardal Wrecsam.  

Masnachfraint y Rheilffyrdd 

Nid yw masnachfraint y rheilffyrdd a etifeddwyd gennym oddi wrth Lywodraeth 
y DU yn addas i ddiwallu anghenion teithwyr heddiw. Mae'n hanfodol bellach 
ein bod yn bwrw ymlaen i sicrhau bod holl swyddogaethau masnachfreinio'r 
rheilffyrdd yn cael eu trosglwyddo i Weinidogion Cymru oddi wrth Lywodraeth 
y DU (yn unol ag addewid Llywodraeth y DU yn 2014) a hynny'n ddi-oed. Mae 
hyn yn bwysig er mwyn ein galluogi i gyflwyno trefniadau llawer gwell ar gyfer 
sicrhau bod contract, gwasanaeth a system i ddefnyddwyr rheilffyrdd Cymru 
gyfan ar waith erbyn dechrau masnachfraint nesaf Cymru a'r Gororau o 2018 
ymlaen.  

Mae gwireddu ein huchelgais ar gyfer y fasnachfraint nesaf yn dibynnu ar 
sicrhau bod Llywodraeth y DU yn cyflawni ein disgwyliadau gyda golwg ar y 
canlynol: 

 Bod Llywodraeth y DU yn trosglwyddo'r pwerau mewn pryd ac yn unol â'r
hyn a gytunwyd.

 Bod Llywodraeth y DU a Network Rail yn cytuno ar ein cynlluniau ar gyfer
Metro Rheilffyrdd y Cymoedd, sy'n cael eu trafod ar hyn o bryd.

 Bod yr Adran Trafnidiaeth yn cytuno ar drefniadau ariannol addas ar gyfer
seilwaith Rheilffyrdd y Cymoedd.

Cyfarfu Ysgrifennydd y Cabinet â'r Ysgrifennydd Gwladol dros Drafnidiaeth ar 
7 Medi i drafod ffordd adeiladol o fwrw ymlaen â'r broses gaffael. Cytunwyd, 
ar yr amod bod y dogfennau perthnasol yn cael eu cwblhau, y cawn fwrw 
ymlaen i gyhoeddi'r dogfennau tendro ddiwedd mis Medi 2017. Bydd 
trafodaethau am y trefniadau ariannol yn parhau â Llywodraeth y DU.  

Y broses gaffael i sicrhau gweithredwr a phartner datblygu i weithredu 
contract gwasanaethau rheilffyrdd Cymru a'r Gororau o 2018 ymlaen a 
darparu Metro  
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De Cymru o 2023 ymlaen yw'r broses gaffael unigol fwyaf y mae Llywodraeth 
Cymru wedi ymgymryd â hi erioed. Drwy ail-fuddsoddi arian yn y 
gwasanaethau sydd eu hangen fwyaf a sicrhau system drafnidiaeth decach a 
gwell, gallwn helpu i gefnogi twf economaidd ac adeiladu'r cymunedau cryfach 
a'r Gymru gryfach yr ydym i gyd yn dymuno'i gweld. 

Mae pedwar o gynigwyr wedi'u gwahodd gan Drafnidiaeth Cymru i gymryd 
rhan mewn sgwrs agored ar ôl cyflwyno'r cynigion bras. Dyma gamau nesaf y 
broses gaffael: 

 Dechrau 2018 - cymeradwyo dyfarnu'r contract.

 Gwanwyn 2018 - dechrau rhoi’r gwasanaeth rheilffyrdd ar waith.

 Hydref 2018 - contract newydd y gwasanaeth rheilffyrdd yn dechrau.

Rydym yn croesawu adroddiad trwyadl iawn Pwyllgor yr Economi, Seilwaith a 
Sgiliau ac mae'r blaenoriaethau a restrwyd yn adroddiad y Pwyllgor yn unol â 
blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru ei hun ar gyfer gwasanaeth newydd 
y rheilffyrdd. Byddwn yn ystyried ei argymhellion manwl yn llawn ac yn 
ymateb maes o law.  

Ffyrdd 

Rydym yn diweddaru'r Cynllun Cyllid Trafnidiaeth Cenedlaethol o bryd i'w 
gilydd i adlewyrchu'r datblygiadau dros gyfnod a phroffil newidiol yr hyn sydd 
ei angen ledled Cymru a sicrhau mai diogelwch a dibynadwyedd rhwydwaith 
strategol y ffyrdd yw ein prif ystyriaeth ym maes trafnidiaeth.  

Rydym eisoes wedi cyhoeddi £24 miliwn ar gyfer mannau sydd dan bwysau 
ar ein cefnffyrdd. Bydd hyn yn cynnig cyfle inni wneud rhagor i fynd i'r afael â 
chyffyrdd, sy'n achosi tagfeydd gan edrych ar wella cyfleoedd i oddiweddyd ar 
y prif lwybrau o'r Gogledd i'r De. Rydym wrthi'n gwneud gwaith dichonoldeb 
yn y maes hwn. 

Yn ogystal â hyn, bydd £15 miliwn arall yn cael ei ddyrannu drwy ein cronfa 
rhwydweithiau trafnidiaeth lleol, gyda'r nod o wneud y rhwydwaith ffyrdd lleol 
yn fwy diogel a chydnerth, a hwyluso symud arno. 

Porthladdoedd 

Mae sector y porthladdoedd wedi mynegi cryn bryder am bwysigrwydd cynnal 
system effeithlon i symud nwyddau, gan ddefnyddio trefniant mor ddi-dor â 
phosibl ar gyfer y tollau.  

Rydym yn cynnal deialog barhaus â Grŵp Porthladdoedd Cymru a 
phorthladdoedd unigol ynglŷn â'r materion hyn. Rydym wedi'i gwneud yn glir i 
Lywodraeth y DU y byddai'n annerbyniol pe bai porthladdoedd Cymru'n cael 
eu niweidio yn sgil trefniadau gadael yr Undeb Ewropeaidd neu pe baent o 
dan anfantais mewn unrhyw ffordd o'u cymharu â phorthladdoedd eraill y DU.  
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Mae trefniadau'r tollau, tariffiau a'r gyfundrefn ariannol ehangach yn faterion a 
gedwir i Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi, ac, ochr yn ochr â phartneriaid 
allweddol eraill - byddwn yn dal i  bwyso ar Lywodraeth y DU i sicrhau na fydd 
trefniadau ar y ffiniau'n rhoi porthladdoedd Cymru o dan unrhyw anfantais. 

Maes Awyr Caerdydd 

O ran nifer y teithwyr, y ffigur blynyddol treigl ym mis Awst oedd bod 
1,437,954 wedi defnyddio'r cyfleuster - cynnydd o dros 90,000 o deithwyr, o 
gymharu ag yn y 12 mis blaenorol.    

Mae llwybrau newydd cyffrous wedi'u cyhoeddi'n ddiweddar; er enghraifft, y 
daith hir o Gaerdydd i Doha yn y Dwyrain Canol; disgwylir i'r gwasanaeth 
ddechrau yn 2018. Bydd darpar gysylltiadau awyr newydd  yn cynnig 
cyfleoedd pwysig i economi Cymru gan gynnwys twristiaid yn dod yma, 
mewnfuddsoddi a masnachu tramor. Wrth inni baratoi ar gyfer dyfodol y tu 
allan i'r Undeb Ewropeaidd, mae'n bwysicach nag erioed inni werthu Cymru i'r 
byd a chyfarfod â darpar fuddsoddwyr a phartneriaid corfforaethol ym mhob 
cwr o'r byd i ddangos iddynt beth yn union sydd gan Gymru i'w gynnig.  

Mae'r Prif Weinidog hefyd wedi cyhoeddi'n ddiweddar y bydd y cyswllt awyren 
rhwng Caerdydd ac Ynys Môn yn parhau am 4 blynedd arall; mae'r 
gwasanaeth yn darparu ffordd bwysig a hwylus o deithio rhwng y gogledd a'r 
de ac mae'n hanfodol i'n heconomi. 

Mae datganoli'r Doll Teithwyr Awyr i Gymru yn fater arall yr ydym ar ei 
drywydd o hyd. Mae angen i ddefnyddwyr a busnesau gael dewis ynghylch 
sut y gallant gysylltu â gweddill y DU, Ewrop a'r byd. Mae'r Doll Teithwyr Awyr 
mewn gwirionedd yn mygu'r dewis hwn. Bydd datganoli'r Doll Teithwyr Awyr, 
gobeithio, yn golygu y bydd modd cyflwyno llwybrau newydd, gan gynnwys i 
gyrchfannau pell. 

Y Seilwaith Band Eang/Digidol 

Mae Cyflymu Cymru yn mynd rhagddo'n dda.  Ddiwedd mis Mawrth, roedd 
dros 645,000 o safleoedd ledled Cymru yn gallu cysylltu â band eang cyflym 
iawn yn sgil y cynllun. Mae BT wedi cadarnhau ei fod yn disgwyl sicrhau 
cyflymder lawrlwytho o 30Mbps i ryw 690,000 o safleoedd cyn i'r rhaglen ddod 
i ben ddiwedd mis Rhagfyr 2017.  

Byddai siroedd cyfan megis Gwynedd, Conwy a Môn heb fand eang cyflym 
iawn o gwbl oni fyddai Cyflymu Cymru wedi ymyrryd. Roedd adroddiad 
diweddaraf Ofcom yn dangos mai yng Nghymru y mae'r ddarpariaeth band 
eang cyflym iawn gorau ymhlith y gwledydd datganoledig, gyda mwy nag wyth 
o bob deg eiddo'n gallu cysylltu ag ef.  Mae hyn yn cymharu ag ychydig dros
hanner yn 2014.
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Rydym wrthi'n ymgynghori ynglŷn â'r cam nesaf pan fyddwn yn edrych ar y 
ganran fach olaf o safleoedd nad yw gwaith lledaenu Cyflymu Cymru neu 
gynlluniau'r cwmnïau telathrebu eu hunain yn eu cynnwys.  Mae'r 
ymgynghori'n ganlyniad gwaith ymchwil manwl ac mae'n cynnwys rhestr o 
safleoedd sy'n dal o bosibl heb fand eang cyflym iawn.  Byddem yn annog y 
rhai nad oes modd iddynt gysylltu i gymryd rhan yn yr ymgynghoriad hwn. 

5. Strategaeth Ffyniant i Bawb

Ar 19 Medi, byddwn yn cyhoeddi strategaeth genedlaethol, syml ar draws y 
llywodraeth, sef Ffyniant i Bawb. Bydd hon yn cynnwys ein gweithgarwch yn 
ystod y tymor hwn ac yn gosod y sylfeini ar gyfer camau pellach dros y tymor 
hwy.  

Bydd y strategaeth genedlaethol yn cynnig y fframwaith ac yn ffurfio'r sylfaen 
ar gyfer popeth a wnawn. Mae angen un strategaeth genedlaethol oherwydd 
dim ond drwy weithio'n wahanol y gallwn fynd i'r afael â'r problemau y mae 
Cymru yn eu hwynebu, yn benodol drwy gysylltu rhaglenni â'i gilydd, a 
gweithio ar draws ffiniau i wireddu blaenoriaethau'r Llywodraeth.  Bydd y 
strategaeth genedlaethol yn cynnwys deuddeg o amcanion i'r llywodraeth 
gyfan o dan bob un o'r pedwar maes sef Ffyniannus a Diogel, Uchelgais a 
Dysgu, Iach ac Egnïol; ac Unedig a Chysylltiedig. Y rhain fydd ein hamcanion 
llesiant a'n cyfraniad at nodau llesiant tymor hir Cymru. 

I ategu’r strategaeth hon ac i gynnig rhagor o fanylion am y camau sy'n 
berthnasol i fusnes, sgiliau a seilwaith yn y strategaeth, byddaf yn cyhoeddi 
Cynllun Datblygu Economaidd yn ddiweddarach yn yr hydref.  
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