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Cymru 2030:
Cynllun Deg Pwynt ar gyfer Economi Cymru

Mae economi Cymru wedi aros yn ei hunfan am bron i 20 mlynedd, ar waelod tabl ff yniant y 
Deyrnas Unedig. Tra bo’r Alban wedi gweld budd o ddatganoli, nid yw Cymru wedi gwneud dim 

cynnydd cymharol yn economaidd ers 1999.
Yn y Cynllun Economaidd Cenedlaethol hwn, rwy’n nodi cyfres o gamau a fydd yn rhoi hwb 
i economi Cymru ac yn cynyddu ein cynnyrch domestig gros (GDP) ar gyfradd o 2.5%-3% y 

fl wyddyn mewn termau real dros gyfnod y degawd nesaf.
Wrth wneud hynny, rwy’n amcanu i fynd i’r afael â’r problemau sylfaenol yn economi Cymru: 

1. Y bwlch cynhyrchiant: mae hyn yn deillio o ddiff yg buddsoddiad a sgiliau isel.
2. Y bwlch perchnogaeth: y prinder cymharol o gwmnïau a sefydliadau â 

pherchnogaeth Gymreig.
3. Y bwlch seilwaith: canlyniad blynyddoedd o danfuddsoddi.

4. Y bwlch oedran: eff aith y Draen Dawn ar ein rhagolygon tymor hir.
Gellir gweithredu’r camau yr wyf yn eu cynnig drwy ddefnyddio’r pwerau a’r cyllid sydd eisoes 
ar gael i’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru. Mae’r rhaglen hon yn un radical, ond 

ymarferol a chyraeddadwy. Mae’n dangos yr hyn y gellid ei gyfl awni gan lywodraeth ymroddgar, 
benderfynol sydd â’r ewyllys wleidyddol i wneud hynny. Ni chafwyd y nodweddion hyn mewn 

llywodraeth dros yr 20 mlynedd ddiwethaf, gyda’r Cynulliad Cenedlaethol a Llywodraeth Cymru 
yn cael eu harwain gan y Blaid Lafur. Mae hyn yn dystiolaeth fod angen disodli’r llywodraeth Lafur 

gyda llywodraeth Plaid Cymru, a hynny ar fyrder.
Ond yn fwy na hyn, o roi i Gymru sylfaen economaidd gadarn drwy wireddu’r camau hyn, credaf 
y dangosir yr hyn y gall hunanlywodraeth Cymru ei gyfl awni, hyd yn oed o fewn y cyfyngiadau 
presennol. At hynny, byddai’n creu mwy o hyder ymhlith pobl Cymru, a thrwy hynny’n sefydlu’r 
platff orm sydd ei angen i symud Cymru ymlaen at ei chyfnod nesaf, sef annibyniaeth lawn, sy’n 

hanfodol i wireddu ein potensial llawn fel pobl ac fel cenedl.
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1.  Banc Datblygu £2 biliwn
Mae ar Gymru angen gwirioneddol am sefydlu banc datblygu yn hytrach nag ailfrandio Cyllid Cymru. 
Nid yw ailfrandio ond yn buddsoddi swm cymharol fach o arian cyfalaf am gyfnod byr, gan weithredu, 
mewn gwirionedd, fel buddsoddwr cyfalaf menter. Hyd yn oed pan fydd menter o’r fath yn llwyddo 
(a natur nifer o fentrau tebyg yw methu) mae’r model hwn yn seiliedig ar gyfl awni ‘ymadawiad 
proffi  diol’. Yr oll y mae hyn yn ei wneud yw dwysáu un o’n problemau pennaf. Y broblem yw, pan 
fo cwmni o Gymru yn cyrraedd rhyw lefel benodol, mae’n cael ei brynu gan gwmni allanol. Mae 
enghreiff tiau o hyn yn cynnwys gwerthiant Harris Pye, sef cwmni peirianneg byd-eang o Gymru, i 
gwmni Joulon ym mis Rhagfyr 2017, a gwerthiant y contractwyr Alun Griffi  ths i Tarmac yn gynnar 
yn 2018. Yn y patrwm hwn, sy’n batrwm digon cyff redin gwaetha’r modd, drwy drosglwyddo 
perchnogaeth a rheolaeth cwmnïau, rydym hefyd yn colli gwerth y busnes yn y tymor hir, ynghyd â’i 
elw a’i botensial i gynhyrchu incwm i Gymru.
Mae angen i’r Banc newid y ff ocws i wneud buddsoddiadau tymor hir i helpu rhoi diwedd ar y ‘canol 
coll’ mewn cwmnïau maint canolig yng Nghymru.
Y cam cyntaf yw ehangu cyfalafi ad y banc ar raddfa enfawr, fel y mae’r Alban yn bwriadu ei wneud 
gyda’u Banc Buddsoddi Cenedlaethol newydd hwythau. Yn ei hanfod, nid oes gan fanc presennol 
Cymru, sy’n bwriadu buddsoddi £80 miliwn y fl wyddyn erbyn 2022, y grym ariannol i helpu i 
drawsnewid economi Cymru. Nid oes ganddo chwaith y capasiti i ddarparu cyllid ar gyfer cynllun 
prynu rheolaeth neu gyfl ogeion ar y raddfa sydd ei hangen i atal rhagor o gwmnïau o Gymru rhag 
cael eu gwerthu i gwmnïau sy’n cystadlu yn yr un maes. Er mwyn cael eff aith o’r fath, mae angen i 
ni wneud y canlynol:
• Buddsoddi £1 biliwn o arian Llywodraeth Cymru, wedi’i ddarparu ar draws cyfnod o bum mlynedd, 

ar ff urf cyfalaf tanysgrifedig. Bydd hyn yn dod â’r Banc 1.5% yn nes at gyfartaledd GDP cyfalaf 
cyhoeddus mewn banciau datblygu. Gellir cyfl awni hyn yn bennaf drwy roi diwedd ar gymorth 
grantiau i fusnesau a sianelu’r holl arian gan y Llywodraeth i fusnesau drwy’r Banc Datblygu.

• Cyfl wyno bondiau i gynyddu’r buddsoddiad pellach yn y Banc gan y sector preifat a gan gronfeydd 
pensiwn. Bydd angen i’r Trysorlys gymeradwyo hyn a bydd angen i’r Banc allu dangos cofnod o 
hanes blaenorol. Yn y tymor byr, gellid taro bargen gyda Phartneriaeth Pensiynau Cymru sydd 
newydd gael ei chreu. Gellid cyfl awni buddsoddiad o £1 biliwn – yn cynrychioli ychydig dros 7% 
o’r Gronfa £15 biliwn – drwy gynnig gwarant penodol ar enillion buddsoddiadau.  Byddai hyn yn 
caniatáu i’r Banc gyllido refeniw sy’n cynhyrchu prosiectau seilwaith, er enghraiff t, mewn ynni.

• Rhoi diwedd ar gymorth grantiau – rhywbeth y ceisiwyd ei wneud â Strategaeth Economaidd 
2010 ond na chafodd erioed ei weithredu – a sianelu cymorth y Llywodraeth i fusnesau drwy’r 
Banc a fydd hyd braich oddi wrth y Llywodraeth wrth wneud penderfyniadau ar sail economaidd 
gadarn heb unrhyw ymyrraeth na reolaeth gan weinidogion. Bydd hyn yn cynrychioli newid 
terfynol i beidio â mynd ar ôl cwmnïau tramor. Bydd yn cynrychioli symudiad penderfynol o blaid 
model newydd o arddio economaidd, gan blannu’r hadau a dyfrio gwreiddiau economi Cymru er 
mwyn inni dyfu ein cwmnïau ein hunain.

O’r tua 50 cwmni craidd y mae Llywodraeth Cymru yn gwneud ei hymdrechion economaidd mwyaf 
ar eu cyfer, dim ond llond llaw ohonynt a berchnogir yng Nghymru ar hyn o bryd. Nid yw cwmnïau 
mawr megis Finsbury ym maes bwyd neu Watkin Jones ym maes adeiladu yn eu plith o gwbl. Y 
temtasiwn ar hyn o bryd, â’r ff ocws ar adael yr UE, yw cynnal strategaeth amddiff ynnol ar sail cadw’r 
cwmnïau craidd rhag allfudo. Yr hyn sydd ei angen arnom mewn gwirionedd yw i newid ein ff ocws 
o’r cwmnïau craidd i gwmnïau sefydledig yng Nghymru. Hynny yw, cwmnïau a berchnogir ac a reolir 
yng Nghymru, ac felly sydd â’u gwreiddiau yng Nghymru, yn ogystal â’r rheini y mae angen cynllunio 
ar gyfer olyniaeth a’r rheini â photensial allforio (neu fewnforio yn lle). Dylid penderfynu arnynt o 
blith y 300 cwmni uchaf o ran trosiant fel blaenoriaethau cynnar, ochr yn ochr â’r cwmnïau sydd 
wrthi’n tyfu ag iddynt botensial uchel o blith y rhestr ‘Fast Growth 50’. Dylid llunio targedau penodol  
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ar bob lefel. Enghraiff t o hyn fyddai creu o leiaf un cwmni FTSE 100 sydd â’i bencadlys yng Nghymru 
ochr yn ochr ag Admiral Plc erbyn 2030.(2)  
2.  Cwmni Seilwaith Cenedlaethol
Ers y 1980au mae’r DU wedi gwario llai y pen ar seilwaith nag unrhyw un o’n cystadleuwyr, ac yng 
Nghymru y gwariwyd lleiaf oll.
Ar ôl cyfnod o danfuddsoddi gan San Steff an a gan Llywodraeth Cymru ei hun, mae angen inni 
gynyddu ein gwariant yn fawr ar seilwaith sylfaenol, o drafnidiaeth a chyfathrebu digidol i ynni, tai a 
seilwaith cymdeithasol megis ysgolion ac ysbytai. Ar hyn o bryd, mae Llywodraeth Cymru yn gwario 
tua £1.3 biliwn y fl wyddyn ar seilwaith cyhoeddus, neu 2% o’r GDP. Fodd bynnag, mae’r OECD yn 
awgrymu y dylai gwlad fel Cymru fod yn gwario’n nes at 5%. Yn ff odus, gallwn fuddioli o gyfraddau 
llog sy’n dal i fod yn hanesyddol isel a’r ff aith nad yw Llywodraeth Cymru yn cario’r nesaf peth i ddim 
dyled (dim ond 0.6% o’i chyllideb refeniw bresennol sydd wedi’i chlustnodi i dalu am ddyledion) i 
fuddsoddi £8.25 biliwn ar ôl 2021, i’w ad-dalu dros dair blynedd, gan aros yn gyff orddus o fewn y 
targed refeniw pwyllog o 5% a osodwyd gan Lywodraeth yr Alban.
Bydd dros £8 biliwn – sy’n ddwbl faint gawsom gan yr UE dros 20 mlynedd – yn esgor ar nifer o 
fanteision: 
• Byddai’n cyllido’r weledigaeth gyff rous wreiddiol o gael Metro i dde Cymru – hynny yw, y fersiwn 

£3 biliwn yn hytrach na’r fersiwn drychinebus am gost is gan Lywodraeth Cymru sef ailwampio 
trenau tanddaearol Llundain.

• Byddai’n cyllido Metro ar raddfa lawn ar gyfer Bae Abertawe a’r cymoedd gorllewinol hefyd, a 
Llwybr Rheilff ordd Orllewinol yn cysylltu Caerfyrddin ag Aberystwyth a Chaernarfon.

• Byddai’n cyllido rhaglen i ddatblygu’r A470 – gyda chysylltiadau amlwg i Fangor, Llandudno a 
Wrecsam – i fod yn gysylltiad cyfl ym, eiconig rhwng y de a’r gogledd, sef Priff ordd Un Cymru.

• Byddem yn sicrhau cyfl ymder o 1 gigabit ar gyfer y we fel lefel sylfaenol yn genedlaethol.
• Byddem yn creu grid ynni paralel newydd i Gymru wedi’i bweru gan wynt, llanw, dŵr a solar – ac 

yn cyd-fuddsoddi gyda’r sector preifat mewn cydgysylltydd trydan rhwng gogledd a de Cymru.
Byddai diweddaru’r seilwaith fel hyn yn cyfl awni manteision economaidd tymor hir. Yn y cyfamser, 
yn y tymor byr, byddai’r buddsoddiad yn rhoi tua 1% GDP yn ychwanegol i economi Cymru bob 
blwyddyn am 10 mlynedd. Ond i sicrhau ein bod yn cael y manteision yn llawn o unrhyw fuddsoddiad 
ychwanegol, rhaid inni sefydlu cwmni seilwaith cenedlaethol i newid y ff ordd y rheolir contractau 
cyhoeddus. Ar hyn o bryd, y cwmnïau adeiladu a pheirianneg sifi l Haen Un sydd bob amser yn ennill 
y contractau mawr hyn, a’r rheini â’u gwreiddiau y tu allan i Gymru. Fel y dangoswyd yn achos 
Carillion, ymgynghorwyr cyllid a rheoli prosiectau yw’r contractwyr hyn, sy’n aml yn cymryd taliad 
gan eu cleientiaid yn gynnar ac yn buddsoddi’r arian ac yna’n talu’r cyfl enwyr a’r contractwyr o 
Gymru yn hwyr.
Gallai Cwmni Seilwaith Cenedlaethol – cangen gyfl enwi ar gyfer y Comisiwn Seilwaith Cenedlaethol a 
gaiff  ei greu cyn hir – gael gwared ar yr haen hon o gynnig elw gormodol i gwmnïau allanol a byddai’n 
caniatáu i lawer mwy o werth ein buddsoddiad i gael ei ennill gan y gadwyn gyfl enwi yng Nghymru 
sydd fel arfer yn gorff en y gwaith beth bynnag. Byddai’n ymdebygu i beth o’r gwaith a wnaed 
gan ganolfannau rhanbarthol Ymddiriedolaeth Dyfodol yr Alban. Yn hytrach na phartneriaethau 
cyhoeddus-preifat gyda chwmnïau Haen Un, pont fyddai rhwng cleientiaid y sector cyhoeddus a, lle 
bo’n bosibl, cadwyn gyfl enwi leol o benseiri ac adeiladwyr. Byddent yn gweithio gyda thîm seilwaith 
yn y Banc Datblygu i greu pecynnau cyllid wedi’u teilwro ac yn datblygu manyleb o’r radd fl aenaf a 
chapasiti rheoli prosiectau. Byddai hynny’n dileu’r costau trafodiad, costau uwch reoli ac elw drwy 
amnewid corff oraethau adeiladu mawr a haenau o gontractwyr gyda thîm a berchnogir yn lleol o 
arbenigwyr technegol yn comisiynu gwaith gan gonsortia o gwmnïau lleol.
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3.  Gwladoli Ynni 
Mae gan Gymru lawer o botensial i fod yn bwerdy ynni adnewyddadwy – yn debyg i fel yr oeddem 
gyda glo ganrif yn ôl. Ar hyn o bryd, fodd bynnag, nid yw ein hadnoddau naturiol yn cael llawer o 
ddefnydd – neu lle maent yn cael eu defnyddio, megis ynni gwynt ar y tir ac yn y môr – trethdalwyr 
gwledydd Ewropeaidd eraill sy’n elwa. Roedd hyd yn oed prosiect y morlyn llanw y canwyd cymaint 
o’i glodydd yn cael ei arwain gan gwmni o Swydd Gaerloyw.
Mae cwmni ynni a berchnogir yn gyhoeddus yng Nghymru yn rhywbeth y mae’n rhaid ei gael yn yr 
21ain Ganrif. Byddai’n rhoi bywyd arall i ynni adnewyddadwy yng Nghymru ac yn darparu trydan 
i gwsmeriaid am ffi   gystadleuol. Yn y cymal cyntaf, byddai’r Cwmni Ynni Cenedlaethol yn cynnig 
bargen llawer yn is na’i gystadleuwyr drwy gynnig cytundebau tymor hir ar gyfer prynu pŵer gan 
gynlluniau ynni adnewyddadwy newydd. Mae nifer o brosiectau ynni adnewyddadwy posibl y gellid 
eu gweithredu am brisiau tebyg neu is na lefelau presennol y prisiau cyfanwerthu pŵer. Felly, er 
enghraiff t, mae Cwmni Ynni yr Alban yn cynnig cytundebau prynu pŵer i gwmnïau ac yn darparu 
trydan i gwsmeriaid ar yr un prisiau neu ar brisiau is na chwmnïau trydan eraill. Yng nghymal 
dau, byddai Cwmni Ynni Cenedlaethol Cymru yn dechrau buddsoddi mewn cynhyrchiant ynni yn 
uniongyrchol ei hun gyda chymorth y Banc Datblygu. Byddai hefyd yn buddsoddi yn ei rwydwaith 
trosglwyddo a dosrannu ei hun er mwyn creu grid datganoledig newydd, gan gynnig gwasanaeth 
rhatach, mwy eff eithiol ac o safon uwch na’r hyn a gynigir gan gwmnïau tramor sy’n dominyddu’r 
maes trydan yng Nghymru ar hyn o bryd.
Nid gwneud ynni Cymru yn 100% adnewyddadwy yw’r unig beth a gâi ei wneud gan Gwmni Ynni 
Cenedlaethol sy’n datgloi potensial ynni gwynt y môr a’r llanw sydd yng Nghymru, a thrwy atgyfodi 
cynlluniau ar gyfer morlynnoedd llanw a’r cynllun arfaethedig ar gyfer Morglawdd Hafren ysgafn 
newydd. Yn ogystal, o gyfuno hynny oll â thechnolegau soffi  stigedig ar gyfer storio ynni – er 
enghraiff t, defnyddio glofeydd gwag ar gyfer storio ynni dŵr a chelloedd disgyrchiant – gallai fod 
yn sail ar gyfer allforio i Loegr ac Iwerddon, gan gynhyrchu elw sylweddol. Gallai’r elw hwn naill ai 
gael ei ddefnyddio i ddatblygu Cronfa Gyfoeth Sofran, fel y gwneir yn Norwy, neu, fel y gwneir yn 
nhalaith Alaska, wobrwyo dyraniad blynyddol i ddinasyddion Cymru, gan fod yn ganolbwynt ar gyfer 
Incwm Sylfaenol Cynhwysol Cymru.
Dylid dilyn y model ar gyfer Cwmni Ynni Cenedlaethol mewn meysydd eraill megis ym maes dŵr, 
lle ceir cyfl eoedd allforio sylweddol ar gyfer dŵr y gellid ei becynnu, er enghraiff t i Daleithiau’r 
Gwlff  drwy ôl-drosglwyddo o’r tanceri LNG cyfredol yn Aberdaugleddau. Fel yw’r achos â chwmnïau 
Singapore sy’n gysylltiedig â’r Llywodraeth, byddai datblygu cwmnïau sy’n eiddo i’r wladwriaeth ac 
sy’n cael eu cynnal yn dda mewn sectorau proffi  diol a oedd yn cael eu dominyddu’n fl aenorol gan 
gwmnïau allanol neu ddefnyddio adnoddau sydd heb eto gael defnydd yn ysgogiad mawr i ff yniant 
economaidd.

4.  Tyfi ant cynhwysol a threth (incwm) isel
Mae pwerau ynghylch cyfraddau busnes, y dreth gyngor a chyfran o’r dreth incwm eisoes wedi’u 
datganoli, ac mae cytundeb hefyd ynghylch system ar gyfer cytuno trethi newydd. O ddefnyddio’r 
rhain oll, gallai Cymru arwain y ff ordd gyda chynnig radical gan olygu bod gennym y dreth incwm 
isaf yn y DU, ein bod yn fl aengar yn gymdeithasol a chan gynnig ysgogiad mawr i dyfi ant.
Fel y cynigiodd y Dr Rhys ap Gwilym o Brifysgol Bangor, gallai cyfl wyno Treth Gwerth Tir Genedlaethol 
ar dir preswyl, tir masnach a thir diwydiannol (ac eithrio tir amaethyddol) gynhyrchu £6 biliwn ar 
gyfradd o 3% ar werthoedd cyfredol. Byddai hyn yn ein galluogi i gael gwared ar gyfraddau busnes, 
y dreth gyngor a lleihau’r dreth incwm ar y lefel sylfaenol, y lefel uwch a’r cyfraddau ychwanegol, 
a hynny o 10 ceiniog. Rwy’n cynnig ein bod yn ei dorri o 9 ceiniog ac yn defnyddio’r £250 miliwn 
sy’n weddill fel ‘ceiniog i addysg’ gan helpu i wrthdroi’r tan-fuddsoddiad enbyd yn ein hysgolion, 
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ein colegau a’n prifysgolion. Ond bydd cwtogi cyfradd y dreth incwm sylfaenol hyd yn oed i 11% yn 
cynnig hwb mawr i economi Cymru drwy arwain at fwy o wariant. Bydd y cyfraddau trethi cyff redinol 
is, ochr yn ochr â chael gwared ar gyfraddau busnes a’r dreth gyngor, a wneir ar draws cyfnod 
o ddegawd, yn gwneud i Gymru fod yn lle eithriadol o ddeniadol i fyw i bobl ifanc sy’n dymuno 
dychwelyd neu adleoli i weithio neu ddechrau busnes.
Gallem fynd â’r fantais honno hyd yn oed ymhellach drwy ailgynnau’r syniad a gyfl wynwyd yn 
adroddiad Comisiwn Holtham yn 2010, sef treth gorff oraethol a ad-delir yn seiliedig ar incwm y 
pen, fel rhan o ff ramwaith polisi rhanbarthol y DU ar ôl gadael yr UE. Nid diben pennaf hyn fyddai 
denu cwmnïau tramor, ond yn hytrach helpu ein busnesau ni i gadw cyfradd fwy o’u helw yma yng 
Nghymru, gan gynyddu lefelau eu buddsoddiadau.

5.  Sicrwydd cael Swydd
Mae rhannau helaeth o Gymru wedi’u creithio gan ddiweithdra, gwaith ansicr a chyfl ogau isel, ond 
mae hyn yn arbennig o wir mewn rhai ardaloedd megis y Cymoedd, ac ymhlith pobl ifanc. Mae hyn 
ar draul cost bersonol, gymdeithasol ac economaidd ddifrifol, ac mae’r eff eithiau yn cronni ac yn 
cynyddu. Er mwyn ailadeiladu hunanhyder economaidd ymhlith unigolion a chymunedau sy’n teimlo 
eu bod yn cael eu hallgáu gan y farchnad lafur, y cam cyntaf yw dileu cyfl ogaeth anwirfoddol.. 
Mae’r syniad o gynnig sicrwydd cael swydd wedi dod i’r amlwg fel syniad allweddol yn y Blaid 
Ddemocrataidd yn UDA, ac mae’n dechrau codi stêm mewn llefydd eraill hefyd. Dylai Llywodraeth 
Plaid Cymru gynnig sicrwydd cael swydd ar gyfl og byw i unrhyw un sy’n ddi-waith am hwy na 90 
diwrnod ac sydd eisiau gweithio ond sy’n methu cael gwaith yn yr ardaloedd economaidd anodd 
hyn, ac i bobl rhwng 19 a 24 oed ledled Cymru. Gallai hyn fod drwy raglen Gweithlu i Gymru, sef 
cwmni a gynhelir gan y Llywodraeth, a fyddai’n trefnu gwaith sydd o bwys cymdeithasol megis gofal 
cymdeithasol, adeiladu, eff eithlonrwydd ynni a’r amgylchedd, y celfyddydau, ac addysg, gan gysylltu 
hynny â hyff orddiant o safon uchel. Gellid gwneud hyn naill ai’n uniongyrchol neu drwy weithio ar 
leoliad achrededig neu sydd wedi’i sybsideiddio – mewn gwirionedd, rhaglen interniaeth gyfl ogedig 
genedlaethol – ar gyfer busnesau bach a chanolig yng Nghymru ac yn y sector gwirfoddol. 

6. Cenedl Gwybodaeth I:  sgiliau a hyff orddiant galwedigaethol 
Ers amser maith, mae addysg a hyff orddiant galwedigaethol wedi bod yn Sinderela ym myd addysg 
Cymru. Mae angen gosod hyn ar fl aen yr agenda. Gallwn wneud hyn drwy:
• Rhoi diwedd ar y tanwariant enbyd a fu ar gyfer colegau addysg bellach (drwy’r pecyn buddsoddi 

‘ceiniog i addysg’).
• Mabwysiadu dull ‘Dyfodol Sgiliau’ Singapore o ran cadw ein pobl yng Nghymru, sy’n hanfodol 

wrth inni wynebu heriau a chyfl eoedd awtomeddio. Dylid gofyn i bob cyfl ogwr ddweud beth yw’r 
newidiadau, o sector i sector, y maent yn disgwyl eu gweld dros bum mlynedd, a nodi’r sgiliau 
allweddol y bydd eu hangen. Caiff  hyn ei droi i “fapiau trawsnewid diwydiant” i helpu unigolion 
i ganfod yr hyn y mae angen iddynt ei wneud. Mae cytundebau tairochrog rhwng undebau, 
cyfl ogwyr a’r llywodraeth yn gosod ysgol yrfaol ac ysgol sgiliau ar gyfer y rheini sy’n sownd 
mewn galwedigaethau â chyfl og isel. Mae rhaglenni sgyrsiau proff esiynol yn cynnig hyff orddiant 
wedi’i sybsideiddio i bobl sy’n newid i yrfa newydd mewn meysydd megis gofal iechyd. Câi pawb 
dros 40 oed gynnig cymhorthdal o 90% ar gyfer ailhyff orddi. Byddai Asiantaeth Datblygu Sgiliau 
Genedlaethol â ff ocws ar gyfl ogwyr yn arwain y gwaith o gynllunio a chyfl enwi addysg ôl-orfodol, 
gan adeiladu ar y gwaith a wnaed gan y Partneriaethau Sgiliau Rhanbarthol

• Ailsefydlu colegau polytechnig a’r hen Diploma Cenedlaethol Uwch gyda phrifysgolion technegol 
‘cynhwysfawr’ (yn yr ystyr nad ydynt yn rhai dethol) sy’n cynnig cyrsiau gradd galwedigaethol 
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dwy fl ynedd a fyddai’n gymwys ar gyfer yr un cymorth ariannol i fyfyrwyr â chyrsiau cyff redin 
gan gynnwys elfen ymarferol ‘wrth-y-gwaith’ a fyddai’n cyfrif tuag at gredydau’r radd.

• Creu’r coleg addysg bellach cyfrwng Cymraeg cyntaf yn ne-ddwyrain Cymru.
• Ystyried beth a gyfl awnwyd gan y cydweithrediad rhwng Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion ar 

y cyd â Phrifysgol y Drindod Dewi Sant i weld pa mor bell y gellid cyfl wyno hyn ledled Cymru.
• Ailymrwymo i gynigion gwreiddiol Bagloriaeth Cymru a oedd yn cynnig cydraddoldeb proffi  l 

rhwng addysg academaidd ac addysg alwedigaethol drwy gymhwyster trosfwaol.
• Rhoi diwedd ar yr hollt yn Llywodraeth Cymru a chreu un Adran ar gyfer Addysg a Sgiliau.

7.  Cenedl Gwybodaeth II:  Prifysgolion, Arloesedd a’r Draen Dawn
Mae prifysgolion yn allweddol o ran gyrru’r economi, wrth ryngweithio â busnesau a’r llywodraeth. 
Yng Nghymru, mae’n debyg mai ‘Cadeirlan yn yr Anialwch’ fyddai’r ff ordd orau i ddisgrifi o ein 
prifysgolion. Hynny yw, mae methiant o ran trosi’n eff eithiol ymchwil arloesol i greu busnesau 
newydd. Yn 2014-15, buddsoddodd y Llywodraeth £150 miliwn ar gyfnewid gwybodaeth yn Lloegr, 
£17 miliwn yn yr Alban a £4 miliwn yng Ngogledd Iwerddon, ond ni wariwyd dim yng Nghymru. 
O ganlyniad, tra bu tyfi ant yn yr economi o ran incwm cysylltiedig â gwybodaeth yn rhannau eraill 
y DU rhwng 2014/15 a 2015/16 (â thyfi ant o 30% yng Ngogledd Iwerddon), fe ddisgynnodd yng 
Nghymru o 4%. Ar ben hynny y mae’r draen dawn sy’n dangos bod Cymru’n rhoi cymhelliant i 
hanner yr israddedigion i ymadael, ac yn y rhan fwyaf o achosion, beidio â dychwelyd i Gymru.
Rhaid i ni:
• Creu Asiantaeth Arloesedd Genedlaethol wedi’i fodelu ar Tekes y Ffi ndir i yrru ymchwil, datblygu 

ac arloesedd ar draws pob sector yn yr economi a’r gymdeithas, gan gynnwys arloesedd yn y 
gwasanaethau cymdeithasol a gwasanaethau cyhoeddus.

• Rhoi mantais nodedig i brifysgolion Cymru drwy gael un ohonynt i fabwysiadu model Melbourne 
o ddisodli cyrsiau gradd ag arbenigedd pwnc cul gyda chyrsiau gradd ‘cynhwysol’ tebyg i’r rhai 
yn UDA gyda chwricwlwm eang yn pwysleisio meddwl beirniadol a datrys problemau.

• Creu prifysgolion arbenigol mewn meysydd penodol, er enghraiff t, “Prifysgol Meddalwedd” newydd 
Casnewydd yn addysgu sgiliau rhaglennu a sgiliau digidol, a champws Prifysgol Mondragon 
newydd, wedi’i bennu’n benodol i fentrau sy’n eiddo i’r cyfl ogeion.

• Cyfl wyno rhaglen faddeuant ar gyfer dyledion myfyrwyr ar gyfer pawb sy’n cytuno i astudio neu 
weithio yng Nghymru am bedair blynedd ar ôl graddio.

8.  Pegynau Twf a Datblygiad Economaidd Rhanbarthol
Mae gorllewin gwledig Cymru a Blaenau’r Cymoedd yn ddau o’r economïau rhanbarthol sy’n 
perff ormio waethaf yn fwyaf cyson yng Nghymru. Rhaid i ni ganfod ff ordd o ailgynnau’r datblygiad 
economaidd yn yr ardaloedd hyn.
• Byddwn yn creu Cydweithrediaeth Datblygu Metro wedi’i seilio ar Gydweithrediaeth Datblygu Bae 

Caerdydd, gyda nod benodol i ddarparu Metro De Cymru at fudd penodol cymunedau gogleddol 
y Cymoedd dros gyfnod o 15 mlynedd.

• Yn yr un modd, dylid sefydlu Asiantaeth Datblygu Arfor yn y Gorllewin, wedi’i modelu ar yr hen 
Fwrdd Datblygu Cymru Wledig, ond gyda phwyslais ddeuol ar iaith a datblygiad economaidd. 
Dylid cyfl wyno tâl atal tagfeydd i bobl nad ydynt yn preswylio ym Mharc Cenedlaethol Eryri fel 
ff ynhonnell o fuddsoddiad leol i’r gymuned. Yn Arfor a’r Cymoedd, mae angen creu rhwydwaith 
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o fanciau lleol nid er elw gyda chymorth rhagweithiol gan y Banc Datblygu, gan drin hynny fel y 
cam cyntaf tuag at greu rhwydwaith genedlaethol.

• Ledled Cymru, dylid nodi tri safl e datblygu strategol mawr. Gallai’r rhain gynnwys:
1. Ecodref ddwyieithog newydd yn y Gorllewin fel y cynigiwyd gan y bargyfreithiwr 

Gwion Lewis ger Caerfyrddin neu Ddinas y Fenai.
2. Datblygu ‘Freeport’ Genedlaethol yn Aberdaugleddau (gyda fersiynau llai ym 

Mhort Talbot a Chasnewydd).
3. Adeiladu “dinas y dyfodol” fel prawf parhaol ar gyfer technolegau newydd – 

yn debyg i’r cynlluniau a gyfl wynwyd gan Bill Gates yn Arizona neu’r ‘smart 
district’ sy’n cael ei chreu yn Toronto gan Sidewalk Labs, Google – yn cysylltu 
Abertawe neu Gaerdydd gyda pherfeddwlad y Cymoedd.

9. Arian Ategol wedi’i gefnogi gan Lywodraeth Cymru  
Gallai Llywodraeth Cymru ddechrau cyfl wyno ei arian digidol neu baralel ei hun cyn annibyniaeth. 
Yn ogystal â chynrychioli symudiad symbolaidd werthfawr, byddai hyn yn helpu i sbarduno economi 
Cymru. Gellid gwneud hyn drwy nifer o ff yrdd:
• Gellid creu arian digidol yn defnyddio technoleg blockchain – yn debyg i’r cryptoarian Scotcoin – 

gan roi swm cychwynnol o gredyd i bawb yng Nghymru.
• Arian paralel – yn debyg i’r arian sy’n cael ei ystyried yn yr Eidal ac a ddefnyddiwyd gan daleithiau 

yn yr Ariannin dros dro yn 2001. Gellid cyfl awni hyn drwy ambell ff ordd: yn fras, naill ai drwy 
gyfl wyno bondiau bach i ddeiliaid ag iddynt gwpon-sero (sef IOU yn y bôn) neu gyfl wyno 
tystysgrifau ad-dalu treth a fyddai’n rhoi’r hawl i’r deiliad i gael gostyngiad treth mewn dwy 
fl ynedd er enghraiff t.

• Cyfuniad o’r ddau (gydag arian digidol wedi’i gefnogi gan Tax Rebate Credits neu’r IOUs y gellir 
eu gwireddu).

Gallai Llywodraeth Cymru ddangos ei bwriad o brynu nwyddau neu wasanaethau a derbyn taliadau 
drwy ddefnyddio’r uned arian newydd.
Os gwneir hyn ar raddfa ddigon mawr, byddai’r eff aith economaidd yn sgil arian paralel yn cynnwys 
y canlynol:

• Cyfl wyno dewis amgen i doriadau a orfodir gan gyni.
• Rhoi hwb i’r galw mewnol.
• Lleihau colli arian o economi Cymru.
• Gwella cystadleuaeth wrth i fasnach yn yr arian lleol fod yn rhatach na’r sterling.

10. Yr Economi Sylfaenol
Mae’r economi sylfaenol yn cynnwys y nwyddau a’r gwasanaethau sylfaenol hynny a ddosrannir yn 
lleol ac sy’n hanfodol i fywyd – gan gynnwys bwyd, cyfl eustodau, adeiladu, manwerthu, addysg, 
iechyd a gofal cymdeithasol, a thai. Dyma’r sectorau lle bo dros hanner y boblogaeth yn gweithio 
ynddynt ond sy’n tueddu i gael eu hanwybyddu o ran polisïau.
Bydd gweithio ar yr economi sylfaenol yn ein galluogi i:

a) Cynyddu cyfl ogau yn y sectorau allweddol hyn drwy wella cynhyrchiant.
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b) Atal colledion o gaff ael cyhoeddus lleol a defnydd preifat.
c) Cadw cyfran fwy o elw drwy fwy o berchnogaeth cymdeithasol a lleol.

Rydym yn amcanu i wneud hyn drwy:
• Sefydlu cwmnïau datblygu economaidd ym mhob ardal (ar fodel Cwmni Bro Ffestiniog) i ganfod 

cyfl eoedd yn y farchnad ar gyfer mentrau cydweithredol lleol.
• Sefydlu campws yng Nghymru ar gyfer Prifysgol Gydweithredol Mondragon.
• Sefydlu Cyngor Polisi Bwyd Cenedlaethol newydd yn dwyn ynghyd yr holl randdeiliaid presennol 

ar draws y sectorau amaeth, prosesu bwyd, iechyd, maeth a’r amgylchedd i greu un polisi 
cydgysylltiol sy’n sicrhau bod bwyd iachus, maethlon ac a gynhyrchir yn lleol yn nod cyff redin 
allweddol ym mholisi Llywodraeth Cymru.

• Sefydlu asiantaeth adeiladu tai genedlaethol newydd i roi hwb i’r diwydiant adeiladu tai yng 
Nghymru, a hynny wedi’i drefnu fel cyd-fenter rhwng Llywodraeth Cymru, cynghorau lleol, 
cymdeithasau tai a’r sector preifat. Ei gylch gwaith fyddai o leiaf dyblu’r rhaglen adeiladu tai 
dros y pum mlynedd nesaf. Câi tir cyhoeddus ei ddefnyddio yn hytrach na’i werthu i ddatblygwyr. 
Byddai trefniadau cyllido’n cael eu gwneud gan fuddsoddwyr tymor hir a fyddai’n cael eu henillion 
hwythau drwy ff rydiau rhent. Byddai gwaith adeiladu yn defnyddio dulliau arloesol megis tai 
modiwlar a gâi eu cynhyrchu mewn ff atrïoedd yng Nghymru, gan greu swyddi a sgiliau newydd.

Casgliad
I unrhyw berson meddwl agored, bydd y rhan fwyaf helaeth o’r cynigion polisi hyn yn ymddangos 
i fod yn ymarferol ar unwaith, a byddant yn gallu esgor ar y newid sydd ei angen arnom wrth 
uwchraddio perff ormiad economaidd Cymru. Mae rhai o’r syniadau yn arbrofol yn fwriadol – a bydd 
llwyddiant yn golygu bod angen rhywfaint o arloesedd polisi. Ond mae syniadau eraill wedi’u treialu 
ac wedi llwyddo; yn wir, mae’r syniadau hynny yn ymddangos fel synnwyr cyff redin yn aml. Mae’r 
cwestiwn yn codi, felly, pam nad oes rhaglen o’r fath wedi cael ei gweithredu yn ystod yr 20 mlynedd 
yr ydym wedi bod â llywodraeth ddatganoledig ddemocrataidd?
Gellir egluro’r ateb drwy ddefnyddio’r ddihareb hon: gellir cymharu datganoli â thwrnament tenis. I 
gymryd rhan, mae’n hanfodol cael raced; heb raced, ni ellir cymryd rhan yn y gêm. Ond, nid yw bod 
yn berchen ar raced ynddo’i hun yn golygu y byddwch yn chwarae’r gêm yn dda. I wneud hynny, 
bydd arnoch angen rhywfaint o ddawn, ond yn fwy na hynny, bydd angen ffi  trwydd, hyff orddiant, 
dewrder yn wyneb anawsterau, a bydd angen ewyllys a phenderfynoldeb i lwyddo.
O ystyried datganoli wedyn: i gymryd rhan, mae arnom angen Cynulliad a sefydliadau’r llywodraeth. 
Ond nid yw bod yn berchen ar y pethau hynny yn sicrhau llwyddiant. I lwyddo, rhaid cael rhaglen 
bolisi eff eithiol, ewyllys wleidyddol, dewrder yn wyneb anawsterau, dull entrepreneuriaid i bolisi, a 
phenderfynoldeb i lwyddo.
Nid yw’r Blaid Lafur prin, os erioed, wedi dangos y nodweddion hyn yn y Cynulliad. Yn y lle cyntaf, 
roedd y blaid yn amharod i gymryd rhan yn y gêm o gwbl, a gwnaed hynny dim ond pan gawsant 
eu gorfodi ar ôl degawdau o bwysau gan Blaid Cymru. Unwaith roeddent ar y maes chwarae, 
dangosodd y Blaid Lafur agwedd ddiog a llesgedd, ac fe’i cadwyd yn ddof gan weision sifi l a oedd 
ofn y risgiau ynghlwm wrth greu mentrau a fyddai’n gwneud Cymru’n wahanol mewn unrhyw ff ordd 
i weddill y DU. Cafodd y Blaid Lafur ei hethol heb raglen eff eithiol. Roedd yr unig raglen eff eithiol a 
ddarparodd wedi’i chyfl wyno gan bartneriaid ei chlymblaid – y Democratiaid Rhyddfrydol yn 1999 
a Phlaid Cymru yn 2007. Ar ddiwedd y tymor cyntaf, dywedodd Jon Shortridge, sef yr Ysgrifennydd 
Parhaol ar y pryd, mai prif lwyddiant y Cynulliad oedd peidio â gwneud llanast o ran creu unrhyw 
sgandal fawr neu gamgymeriad polisi. Yr unig ymyriad polisi arwyddocaol a gafwyd gan y Blaid Lafur 
oedd datganiad Rhodri Morgan y caed “dŵr coch clir” rhwng Cymru a Lloegr dan arweinyddiaeth 
CYNLLUN DEG PWYNT AR GYFER ECONOMI CYMRU - ADAM PRICE       9



Tony Blair (ymyriad a ysgrifennwyd gan Mark Drakeford). Ond yr oll yr oedd hyn yn ei olygu oedd 
bod Cymru yn cadw at ddulliau traddodiadol y Blaid Lafur o ran polisïau cymdeithasol, tra’r oedd 
Lloegr yn gwyro tua’r dde.
Rydym bellach wedi cyrraedd pwynt lle mae diff yg uchelgais a diff yg cyfl awniad Llywodraeth Cymru 
yn gosod marc cwestiwn mawr ar y prosiect datganoli yn ei hanfod. Pa fudd sydd wedi deillio 
ohono? A yw’r holl beth wedi cyrraedd y disgwyliadau? Dyma pam y mae cymaint o angen brys am 
Lywodraeth Plaid Cymru yn 2021. Ond dim ond Llywodraeth Plaid Cymru a chanddi benderfynoldeb, 
gweledigaeth, ac ewyllys wleidyddol all weithredu rhaglen economaidd a fydd yn sicrhau’r gwelliant 
gweladwy o fewn y cyfyngiadau cyfredol.
Dyma’r rhaglen yr wyf i yn ei gosod. Rydw i’n gobeithio arwain Plaid Cymru i ddwyn ynghyd 
weledigaeth gyff rous i wella economi Cymru ac ewyllys wleidyddol i weithredu’r camau sydd eu 
hangen.
Gyda’n gilydd, fe allwn – ac fe eilliwn – Gymru Newydd.

(1) Ychydig iawn y mae Partneriaeth Pensiynau Cymru yn ei fuddsoddi yng Nghymru ar hyn o bryd, ond mae wedi nodi, er enghraiff t, 
yng nghyd-destun prosiect y morlyn llanw ei bod yn barod i wneud mwy. Mae adroddiad diweddar Comisiwn y Gyfraith ar ddyletswyddau 
ymddiriedol cronfeydd pensiwn hefyd wedi ei gwneud yn haws I Ymddiriedolwyr ystyried y manteision ehangach yn gymdeithasol ac 
i aelodau yn sgil buddsoddiadau lleol.

(2) Mae pedwar yn yr Alban ar hyn o bryd. 
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