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Cyflwyniad gan Jill Evans ASE 

 

Mae daearwleidyddiaeth y byd yn newid a does unman sy‟n newid yn gynt nag Ewrop. Yn 1990, 

roedd yna 159 aelod yn unig o‟r Cenhedloedd Unedig; erbyn heddiw mae yna 192. Yn yr un cyfnod, 

mae‟r Undeb Ewropeaidd wedi cynyddu o 12 i 27 aelod. Mae stori helaethiad yr Undeb Ewropeaidd 

yn un barhaus gyda phedair gwlad yn ymgeiswyr swyddogol nawr a thair arall wedi gwneud cais am 

aelodaeth. Mae llwyddiant cynyddol mudiadau cenedlaetholgar ar hyd Ewrop yn golygu bod 

helaethiad yn y dyfodol yn debygol iawn o ddod o fewn yr Undeb Ewropeaidd yn ogystal â thu allan 

iddi. 

 

Cyn bo hir bydd hi‟n amhosibl i unrhyw un anwybyddu‟r tueddiad hwn gyda chynifer o bleidiau 

cenedlaetholgar mewn llywodraeth, a‟r Deyrnas Unedig yn enghraifft o hyn. Yng Nghymru, o dan 

stiwardiaeth Plaid Cymru, cyflenwyd refferendwm llwyddiannus ar bwerau deddfu llawn i‟r Senedd 

tra rhoddodd pobl yr Alban fuddugoliaeth ysgubol i‟r SNP yn etholiadau Holyrood. O ganlyniad i 

hyn, bydd ardrefniant cyfansoddiadol y Deyrnas Gyfunol (DG) yn cael ei archwilio‟n fanwl yn ystod 

y blynyddoedd nesaf gyda‟r „un drefn ag arfer‟ ddim yn opsiwn mwyach. 

 

Gyda‟r datblygiadau hyn mewn golwg, yr hyn sydd heb amheuaeth mwyach yw bod newid ar y 

gweill. Mae Effaith y Llynges, felly, yn ddarn o ymchwil amserol, sydd yn rhoi tystiolaeth bellach nad 

oes gan Gymru a gwledydd eraill unrhyw beth i‟w ofni yn economaidd o ganlyniad i annibyniaeth. 

Yn hytrach na bod yn rhwystr i lwyddiant, gall annibyniaeth fod yn gatalydd iddo. 

 

Fodd bynnag, does dim amheuaeth bod hi‟n gyfnod anodd ar hyn o bryd. Mae Ewrop yn dioddef o 

argyfwng ariannol digynsail yn hanes yr Undeb Ewropeaidd, gyda gwledydd bach a mawr yn siglo ar 

ddibyn methiant. Ag eto, mae amlbwrpasedd a hyblygrwydd aelodau lleiaf Ewrop yn eu rhoi mewn 

sefyllfa dda i allu gwella o‟r argyfwng hyn tra bod yr aelodau mwy yn ceisio tynnu eu hunain allan i 

ddyfroedd llyfnach. 
 
Felly, er y bu rhesymau gwleidyddol, ieithyddol a diwylliannol da dros ddymuno am annibyniaeth, 
mae yna resymau economaidd cadarn dros wneud hynny hefyd. Ni yw bod yn fach ac annibynnol yn 
gwarantu llwyddiant, ond dyw bod yn fawr ac annibynnol ddim chwaith. Yr hyn sy‟n amlwg yw, gyda 
llywodraethu da, wedi ei ganolbwyntio ar anghenion a dyheadau cenhedloedd llai, mae yna nifer o 
resymau i‟n cymell i gredu fod bod yn genedl fach, annibynnol yn fwy dymunol na bod yn rhanbarth, 
bach, ddibynnol. 
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Cyflwyniad 
 

Cafwyd sôn bod y nofelydd mawr o Ffrainc, André Gide, wedi datgan ar ei wely angau:  “Credaf yn 

rhinwedd cenhedloedd bychain. Credaf yn rhinwedd niferoedd bychain. Caiff y byd ei arbed gan yr 

ychydig.”1 Yn ystod cyfnod y Cymedroli Mawr, sef y cyfnod o ffyniant economaidd maith a gafwyd 

yn ystod y nawdegau a blynyddoedd cynnar y ganrif nesaf, ymddangosai fel pe bai‟r geiriau hynny 

wedi datblygu tôn proffwydol. Daeth economïau agored oedd yn fach a sionc fel Iwerddon, Gwlad 

yr Iâ a‟r Gwledydd Baltig yn hysbysebion ar gyfer globaleiddio, yn yr un modd ag y bu teigrod Asia 

genhedlaeth cyn hynny. Daeth gwledydd o faint Norwy a Gwlad yr Iâ ar ben bron bob tabl cynghrair 

rhinweddol oedd mewn bodolaeth, gan fesur Cynnyrch Mewnwladol Crynswth (CMC) y pen i 

fynegeion lles a hedd2.   

 

Nawr, wrth i‟r amodau economaidd droi, felly hefyd wnaeth llanw‟r syniadau3.  Mae problemau‟r 

gwledydd bychain wedi gwneud penawdau mawr ar draws y byd. Mae‟r argyfwng dyled sofran yng 

Ngwlad Groeg, cwymp y banciau yng Ngwlad yr Iâ, y cwymp eiddo yn Dubai a chwymp Iwerddon o 

fod yn “Deigr Celtaidd” wedi arwain yn gryno at newid yn nhermau deallusol y drafodaeth. Efallai y 

cafodd hyn ei grynhoi orau gan ansoddair a briodolwyd i Paul Volcker, cyn Gadeirydd y Gronfa 

Ffederal (gyda rhywfaint o ddyled i gymeriad Roy Scheider yn y ffilm Jaws): “Yn ystod adegau 

stormus mae‟n well bod ar y cwch sy‟n fwy o faint4.” 

 

A all y rhai bychain oroesi a ffynnu drwy‟r storom bresennol?  Dyw hyn ddim yn fater bach i‟r un 

ohonom ni. Rydym yn byw mewn byd o wladwriaethau bychain: mae tua dwy ran o dair o rym 

pleidleisio'r Cenhedloedd Unedig a‟r Undeb Ewropeaidd yn perthyn i wledydd a chanddynt llai na 15 

miliwn o ddinasyddion. Ac yn Ewrop does dim prinder o ymgeiswyr i ymuno â nhw: Yr Alban, 

Cymru, Gwlad y Basg, Catalwnia a Fflandrys, gan enwi ychydig yn unig. Os taw‟r gred yw bod 

gwledydd bychain yn suddo ar greigiau sy‟n ordo ar ddarbodrwydd maint, yna, i rai, bydd 

annibyniaeth yn parhau i fod yn risg nad sy‟n werth ei gymryd.   

 

                                                        
1 Dyfynwyd yn Leopold Kohr, “The Breakdown of Great Britain” (lecture, Conway Hall, Llundain, Hydref 6, 1970). 
2 Gweler Gideon Rachman, “For nations, small is beautiful” Financial Times, Rhagfyr 4, 2007. 
3 Am olwg ôl-argyfwng gweler Gideon Rachman, “How small nations were cut adrift”, Financial Times, Hydref 20, 2007. 
4 Mae‟n debyg na wnaeth Volcker, sydd wedi bod yn gefnogwr o‟r Ewro ers amser maith, erioed ei fynegi mor gryno â 
hyn ond mae wedi dadlau‟n gyson bod gwledydd bychain ar drugaredd y marchnadoedd ariannol rhyngwladol, e.e., ei 
sylwadau ar yr Arianin yn ystod yr argyfwng Tequila yn 1995 yn: R. A. Mundell, Paul J. Zak a D. Schaeffer, International 
Monetary Policy After the Euro: (Cheltenham, Lloegr: Edward Elgar, 2000), 145. 
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Ceisiwn felly yn yr adroddiad byr hwn i ofyn y cwestiwn syml: sut mae maint gwlad yn effeithio ar 

allbwn economaidd?  Mae adran un yn rhoi gorolwg o‟r llenyddiaeth sydd yn ymwneud ag economeg 

maint gwlad. Defnyddiwn offeryn safonol econometreg: sef atchweliad traws-gwlad o faint 

poblogaeth yn erbyn gwir dwf CMC, cyn ac yn ystod yr argyfwng diweddar, er mwyn canfod y 

berthynas sydd rhyngddyn nhw, os oes un o gwbl. Yn adran dau cawn sylwebaeth ar oblygiadau 

polisi‟r argyfwng economaidd diweddaraf gan ei fod wedi effeithio gwledydd bychain yn arbennig. 

Yn olaf, yn adran tri, ceisiwn ganfod oblygiadau‟r uchod ar gyfer Ewrop yn gyffredinol, ar gyfer 

gwledydd bychain sy‟n bodoli ar hyn o bryd ac ar gyfer y gwledydd hynny sy‟n ymgeiswyr ar gyfer 

“Helaethiad Mewnol” Ewrop.  

 

Mae ffocws canolog yr adroddiad hwn - sef maint gwlad a‟i gyfoeth cenedlaethol - yn hanfodol os 

ydym am werthuso pa mor hyfyw yn economaidd yw annibyniaeth wleidyddol fel opsiwn ar gyfer 

egin genhedloedd bychain o fewn yr Undeb Ewropeaidd. Bydd y canlyniadau yn syndod i nifer fawr, 

gan y byddant yn galonogol i fwy na‟r ychydig rai yn unig.         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
Tudalen 10 

Adran Un 

Pwyso a Mesur y Dystiolaeth 
 

Yn dilyn yr argyfwng byd-eang diweddar, does dim prinder wedi bod mewn adegau Lehman-debyg i 

wledydd bychain: meddiannwyd asedau Gwlad yr Iâ o dan gyfreithiau terfysgaeth Prydain, pwysau 

nerth braich yn gorfodi banciau Liechtenstein a‟r Swistir i fynd yn llyfrau agored, a‟r olygfa o weld 

Papandreou‟r Iau yn datgan ei fod yn agos at fethdalu dan yr haul tanllyd Aegeaidd. Does fawr o 

ryfedd fod “mawr yw‟r gorau” wedi cymryd lle “bach sy‟n brydferth” fel yr oslef fyd-eang newydd. 

Dywedodd cyn-bennaeth y Gronfa Ariannol Rhyngwladol, sydd ar hyn o bryd yng nghanol sgandal, 

sef  Dominique Strauss-Kahn, yn eofn y byddai “nerth cenedl yn cael ei fesur gan boblogaeth …. 

Heb fynd mewn i unrhyw wir fanylion …mae gwlad fawr yn debygol iawn o fod yn gryfach na gwlad 

fach”5 yn y dyfodol.  Ychwanegodd Bloomberg Business Week halen i‟r briw, drwy awgrymu y dylai‟r 

cawr telegyfathrebu hwnnw, Nokia - a oedd unwaith yn symbol a ddisgleiriai o lwyddiant gwledydd 

bychain - “fod wedi cael ei ail-leoli i Galiffornia ddegawd yn ôl”6. Yn ôl y strategwyr byd-eang, 

brwydr y BRICiau7 sydd wedi cymryd lle oes y Teigrod Asiaidd.   

Ffigur 1: Yr Undeb Llai Fyth 

  

Mae gan y drafodaeth hon arwyddocâd mawr i farchnad mwya‟r byd. Lle unwaith y rhannwyd 

aelodaeth yr Undeb Ewropeaidd yn gyfartal rhwng gwladwriaethau mawr a llai, mae hi nawr yn 

                                                        
5 Cyfweliad, Newsweek, Tachwedd 8 2010. 
6 Golygyddol, Bloomberg Business Week, Medi 20-26, 2010. 
7 BRIC yw‟r acronym cyffredin a ddefnyddir i ddigrifio‟r pedwar economi mawr sy‟n tyfu‟n gyflym sef Brasil, Rwsia, 
India a Tseina. 
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frithwaith mewn clytwaith o feso a micro-economiau y mae eu lles economaidd yn hanfodol i‟r 

craidd. Mae Ffigur 1 yn dangos sut mae “cenhedloedd bychain” (y sawl sydd â llai na 15 miliwn o 

bobl) nawr yn fwy o ran nifer na‟r cenhedlodd mwy.8 Ar y lefel ryngwladol, mae twf y G2 - Tsieina 

a‟r UDA - fel prif bwerau'r economi fyd-eang yn gwrthgyferbynu â phensaerniaeth yr Ewrop 

newydd, a adeiladwyd i hwylio ac nid i reoli‟r tonnau. Lle mae gweddill y byd yn adeiladu ei longau 

dreadnought a‟i danceri mawr, mae Ewrop mewn ffurf llynges. A fydd maint o bwys yn y ras rhuban 

glas yma o gystadleurwydd economaidd? 

 

Gwledydd Bychain:  Arwyr neu’n ddim o beth? 

 

Pwynt cychwyn naturiol ar gyfer mesur effaith maint gwlad yw cymharu lefelau CMC y pen ar draws 

gwledydd.  Mae Ffigur 2 yn rhoi‟r ffigurau CMC y pen wedi eu mesur mewn doleri UDA ar gyfer 

2009, gyda gwledydd o fewn yr Undeb Ewropeaidd wedi eu marcio mewn coch a gwledydd llai 

mewn glas. Hyd yn oed os ydym yn anwybyddu perfformiad rhyfeddol y wladwriaeth leiaf ond un o 

ran maint, sy‟n aelod o‟r Uneb Ewropeaidd, sef Lwcsembwrg, y wlad gyfoethocaf yn y byd yn ôl y 

mesuriad hwn, gallwn weld o‟r siart taw ymhlith y 15 aelod wladwriaeth yn yr Undeb Ewropeaidd, y 

gwledydd bychain sy‟n ymddangos fel pe baent yn mwynhau mantais economaidd dros wledydd 

mwy, gyda‟r Iseldiroedd yn eithriad i hyn, ond a fyddai wedi cael ei ddosbarthu yn wlad fach yn ôl 

ein diffiniad cyn canol y nawdegau. Felly mae‟n ymddangos nad yw bod yn fach yn rhwystredigaeth i 

fod yn gyfoethog.   

 

 

 

 

 

 

                                                        
8 Yng nghyd-destun yr Undeb Ewropeaidd diffiniwn gwledydd bychain fel y rhai sydd â phoblogaeth o lai na 15 miliwn. 
Am drafodaeth ar diffiiniad gwlad fach: Simon Kuznets, “Economic Growth of Small Nations,” yn Economic Consequences 
of the Size of Nations, gol. E.A.G. Robinson, E.A.G. (New York: St. Martin‟s Press, 1960); W.G. Demas, The economics of 
development in small countries: with special reference to the Caribbean, (Montreal: McGill University Press, 1965); D. Salvatore, 
“Defining country size” in Small countries in a global economy: new challenges and opportunities, gol. D. Salvatore, M. Svetlicic, a 
J.P. Damijan (Basingstoke, Lloegr: Palgrave, 2000), xii; P.J. Lloyd a R.M. Sundrum “Characteristics of Small 
Economies”, yn Problems and Policies in Small Economies, gol. B. Jalan (Llundain: Commonwealth Secretariat and Croom 
Helm, 1982), 17-38.  
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Ffigur 2:  Mae Bach yn Gyfoethocach 

 

                         Ffynhonell: IMF 

 

Mae mynegai cyfoeth wedi dod yn boblogaidd yn ystod y blynyddoedd diweddar wrth i ddadrithiad 

gynyddu gyda CMC fesul y pen fel mesur o les cymdeithasol ehangach. Fel y dangoswyd gan 

Gomisiwn Fitoussi-Sen-Stiglitz, mae hwn yn arbennig o berthnasol i wledydd bach: Gall ffigurau 

CMC guddio‟r ffaith bod yr elw yn aml yn cael eu dadalltudio ac yn gwneud dim cyfraniad i incwm 

dinasyddion, sydd yn fater o berthnasedd mawr yn achos Iwerddon, er enghraifft, oherwydd ei 

lwyddiant i ddenu buddsoddiad uniongyrchol tramor9. Mae ffigurau CMC Lwcsembwrg hefyd yn 

cael eu chwyddo gan y nifer uchel o ddinasyddion o Ffrainc a‟r Almaen sy‟n cymudo i weithio yno.   

 

 

                                                        
9 J.E. Stiglitz, A. Sen a J-P. Fitoussi, Report of the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress, 
(Paris: 2009), http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf. 

 



   

 
Tudalen 13 

Mae‟n bwysig nodi felly, bod gwledydd bychain yn tueddu i berfformio‟n well wrth gymharu ar sail 

mwy eang ar draws gwlad.  Mae Tabl 1 yn dangos bod y tri lle uchaf ym Mynegai cyfoeth Legatum, y 

Mynegai Arloesi Byd-eang Insead a Mynegai Cystadleurwydd Byd-eang fforwm Economaidd y Byd yn cael ei 

gymryd gan wledydd bychain. Mae gwledydd bychain hefyd yn amlwg iawn mewn mynegau sydd yn 

defnyddio mesurau ehangach o ddatblygiad dynol, heddwch a hapusrwydd. Mae aelodau EFTA, sef  

Gwlad yr Iâ a‟r Swistir yn cael eu cynrychioli‟n dda iawn ac mae Norwy, nad sy‟n aelod o‟r UE ar frig 

tair allan o bump o‟r mynegau lles byd-eang mwyaf poblogaidd – ond mae Aelod-Wladwriaethau 

bychain fel Denmarc, Sweden a‟r Ffindir hefyd yn amlwg iawn.   

 

Tabl 1:  Mynegau Lles Economaidd a Chymdeithasol Byd-Eang 

 Mynegai 

Cyfoeth 

Legatum (2010) 

Mynegai 

Cystaleurwydd Byd-

Eang WEF (210) 

Mynegai Arloesiad 

Byd-Eang Insead 

 (2009/10) 

Mynegai 

Datblygu Dynol 

y Cenhedloedd 

Unedig 

Mynegai 

Heddwch Byd-

Eang 

(2010) 

Mynegai 

Boddhad Gyda 

Bywyd  

(2009) 

1 Norwy Swistir Gwlad yr Iâ Norwy Norwy Costa Rica 

2 Denmarc Sweden Sweden Awstralia Gwlad yr Iâ Danmark 

3 Ffindir Singapore Hong Cong Gwlad yr Iâ Japan Gwlad yr Iâ 

4 

Awstralia 

Unol Daleithiau 

America Swistir Canada Awstria Swistir 

5 Seland Newydd Yr Almaen Denmarc Iwerddon Seland Newydd Norwy 

6 Sweden Japan Ffindir Yr Iseldiroedd Iwerddon Mecsico 

7 Canada Ffindir Singapore Sweden Denmarc Ffindir 

8 Swistir Yr Iseldiroedd Yr Iseldiroedd Ffrainc Lwcsembwrg Sweden 

9 Yr Iseldiroedd Denmarc Seland Newydd Swistir Ffindir Panama 

10 Yr Unol 

Daleithiau Canada Norwy Japan Sweden Canada 

 

Mae‟r ffaith bod gwledydd bychain mor uchel eu safle yn y „cystadlaethau harddwch‟ byd-eang hyn 

yn sicr yn tanseilio‟r ddadl bod maint bach rywsut yn rhwystr i lwyddiant. O‟r deg lle uchaf yn y 

chwe mynegai byd-eang allweddol hyn, mae dau ymhob tri yn wledydd sydd â phoblogaethau o lai 

na 15 miliwn. Ond yma mae‟n rhaid i ni gyhoeddi ymwrthodiad. Mae gan fwyafrif gwledydd y byd 

boblogaethau o lai na pymtheg miliwn o drigolion. Yn wir, y nifer yw dau ymhob tri - felly mae‟r 

gynrychiolaeth o wledydd bychain yn echelons uchaf y mynegai llwyddiant yn union yr hyn a 

ddisgwylir iddo fod. Er mwyn cadarnhau‟r pwynt yma, mae Tabl 2 yn dangos bod gwledydd bychain 
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hefyd yn cael eu cynrychioli‟n amlwg, ond heb fod yn anghymesur, yn y “Mynegai Diflastod” sy‟n 

cyfuno cyfraddau diweithdra a diffyg llywodraethau, er mwyn mesur perfformiad economaidd gwan. 

 

Golyga‟r ffaith syml fod yna niferoedd cymharol uchel o wledydd bychain yn y byd, yn enwedig 

gyda‟r helaethiad mawr mewn annibyniaeth yn ystod yr ugeinfed ganrif, y byddant yn amlwg mewn 

unrhyw is-set o wledydd a fesurir gan bron unrhyw newidyn, yn gadarnhaol neu‟n negyddol - p‟un a 

ydyn nhw‟n „deigrod‟ neu‟n „fethiannau‟. Fodd bynnag mae allgreigiau yn ein helpu i ddeall y 

deinameg tu ôl i unrhyw effaith o ran maint gwlad. Mae hefyd yn bwysig i nodi bod gwledydd 

bychain yn ymddangos fel petaent yn dal mantais sylweddol dros wledydd mwy yn y mynegai arloesi 

a heddwch. Ac er y gellir dweud i Biwtan ddyfeisio Hapusrwydd Cenedlaethol Crynswth, nid hithau 

yw‟r unig genedl fach sy‟n ymddangos fel pe bai‟n archwysu sirioldeb.   

 

Tabl 2: Mynegai Diflastod Moody, 2010 (Cenhedloed Bychain mewn print praff) 

Gwlad Safle 

Sbaen (10% dyled, 20% di-weithdra) 1. 

Latfia (8.5%, 19.9%) 2 

Lithiwania (9.2%, 17.6%) 3 

 Iwerddon (12.5%, 14%) 4 

Groeg (12.2%, 10.2%) 5 

Y DG (12.9%, 8.7%) 6 

Gwlad yr Iâ (10.7%, 10.6%) 7 

UDA (10.3%, 10.4) 8 

Jamaica (9.1%, 11.3%) 9 

Ffrainc (8.3%, 10.2%) 10 

Cwestiwn o Raddfa  

Am y rhan fwyaf o‟r ugeinfed ganrif, arhosodd economeg yn ddistaw ynglŷn â‟r cwestiwn o faint 

gwlad.10   

                                                        
 10 Yr Athro Leopold Kohr oedd yr eithriad anrhydeddus i hyn, sef yr economegydd o Awstria a fawrygodd rinweddau 
ymreolaeth o‟r gwledydd a fabwysiadodd, sef Puerto Rico a Chymru, a ysbrydolodd gyda‟i waith, The Breakdown of Nations  
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Golygai‟r dybiaeth o enillion i raddfa cyson a ddefnyddid ym modelau economaidd sylfaenol (er 

enghraifft, Swann-Solow, gyda thwf, a Hecksher-Olin gyda masnach) nad oedd maint yn fater i‟w 

ystyried o gwbl yn y llenyddiaeth academaidd. Un gynhadledd yn unig yn 1957, a‟i drafodidon 

cysylltiol, oedd cyfanswm oll yr allbwn deallusol a gafwyd yn ystod llawer o‟r cyfnod hwnnw ar ôl y 

rhyfel.11  

 

Cynrychiolwyd chwyldro deallusol yr 1980au gan y ddamcaniaeth twf newydd, a gysylltwyd yn bennaf 

gyda Paul Romer,12 a damcaniaeth masnach newydd, a ddatblygwyd gan Paul Krugman,13 ac fe‟u seiliwyd 

ar ragdybiaethau oedd yn radicalaidd o wahanol: sef cynyddu’r enillion i raddfa. I ddamcanyddion twf 

newydd, po fwya‟r wlad, mwya‟r gwaddoliad cyfalaf dynol ac o ganlyniad, mwya‟r cyfradd twf 

economaidd.14 Fel y dywedodd yr economegydd datblygiad, Michael Kremer, mewn papur oedd â‟i 

ddadansoddi‟n mynd yr holl ffordd „nôl i 1,000,000 CC: “mae modelau o newid technolegol 

mewndarddol, fel Aghion a Howitt15 a Grossman a Helpman16 yn awgrymu‟n nodweddiadol bod 

poblogaeth mawr yn gyrru newid technolegol” a bod “cynnydd mewn poblogaeth yn arwain at 

gynnydd mewn newid technolegol.”17  Mae mwy o bobl yn hafal i fwy o ddyfeiswyr, a mwy o 

ddyfeiswyr yn golygu mwy o arloesi, ac yn y blaen.   

 

Yn y ddamcaniaeth masnach newydd, bydd cwmniau mewn sectorau sydd yn dangos enillion cynyddol – 

er enghraifft sectorau dwys-gyfalaf fel y diwydiant ceir, neu ddiwydianau gwybodaeth-ddwys fel 

fferyllolion – yn tueddu i symud mor agos â phosib i‟r farchnad fwyaf ar gyfer eu cynnyrch. Mae‟r 

tueddiad hunan-atgyfnerthol hyn yn arwain at ddyfnhau‟r fantais gymharol. Rhesymeg effaith y 

“marchnad cartref” hwn yn namcaniaeth masnach newydd yw taw gwledydd mawrion all ennill 

CMC uwch a chyflogau uwch, tra bod gwledydd llai yn tueddu i ddod yn “gilddyfroedd”, yn 

cynhyrchu cynnyrch wedi ei helaethu nad sy‟n ddarostyngedig i enillion cynyddol. Mae‟r syniadau 

hyn yn cael eu cyfochri yn syniad y ddaearyddiaeth economaidd newydd o economiau  athyriad, sydd 

                                                                                                                                                                                   
 (Llundain: Routledge and Kegan Paul, 1957) ddadleuaeth enwog E.F. Schumacher Small is Beautiful: a study of economics as 
if people mattered (Blond and Briggs: London, 1973). 
11 Robinson (1960). 
12 Paul Krugman (1986) “Increasing Returns and Long-Run Growth”, Journal of Political Economy, 94, rhif. 5 (Hydref 
1986), 1002-1037. 
13 Paul Krugman ac Elhanan Helpman. Market Structure and Foreign Trade: Increasing Returns, Imperfect Competition and the 
International Economy (Cambridge, MA: MIT Press, 1985) 
14 Philippe Aghion  a Peter Howitt, Endogenous Growth Theory, (Cambridge. MA: MIT Press, 1998). 
15 Philippe, Aghion a Peter Howitt, “A Model of Growth Through Creative Destruction”, Econometrica, LX, (1992), 323-
52. 
16 Gene Grossman ac Elhanan Helpman, Innovation and Growth in the Global Economy (Cambridge, MA: MIT Press, 1991). 
17 Michael Kremer, “Population Growth and Technological Change: One Million B.C. to 1990”, The Quarterly Journal of 
Economics, 108, rhif.3 (1993), 681-716. 
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yn ei hun yn adleisio cysyniad cynt Gunnar Myrdal o achosiaeth cronnus, lle mae dinasoedd 

mawrion yn denu gweithwyr a chyfalaf gan eu gwneud hyd yn oed yn fwy ac yn fwy llwyddianus, ac 

ymlaen mewn cylch rhinweddol.18 

 

Canlyniad cyffredinol hyn yw fod gwledydd mawrion yn cael eu rhagfynegi i wneud yn well. Y 

broblem yw bod yr empirigau‟n pwyntio i gyfeiriad gwahanol.   

 

Ys dywed hen gefnogwr o annibyniaeth i Gatalwnia ac awdur Mynegai Awydd Cystadlu Byd-Eang 

Fforwm Economaidd y Byd, Xavier-Sala-i-Martin gan fynnu: 

 

 Dyw hi dim yn wir bod gwledydd mwy yn fwy llwyddianus yn economaidd. Sylwch fod gwledydd mawr fel 

Tsieina, India a Rwsia ymhlith y gwledydd tlotaf yn y byd (er bod gan y ddau gyntaf cyfradd twf uchel nawr), 

a bod Gwlad Belg, yr Iseldiroedd a’r Swistir ymhlith y cyfoethocaf. Does dim cyd-gysylltiad rhwng maint a 

chyfoeth yn y data… 

 

Ceir dadl bod cenhedloedd bychain yn dod yn gynyddol ddeniadol gyda threigl amser. Ac nid yw’r 

economegwyr sy’n dweud hynny (dwi’n ail adrodd hyn –DYDYN NHW DDIM) yn rhyw genedlaetholwyr 

gwallgof o Gatalwnia …….  maent yn Athrawon Eidalaidd, Americanaidd, a Ffrengig o Harvard a 

Stanford.19 

Yn ogystal â‟r guru twf mawr hwnnw, Robert Barro, roedd Sala-i-Martin yn cyfeirio at Alberto 

Alesina a Romain Wacziarg, sydd, ynghyd ag Enrico Spoloare, wedi gwneud y cyfraniad deallusol 

mwyaf sylweddol ac arwyddocaol i‟r drafodaeth ar ganlyniadau maint gwlad ers cyfrol golygedig 

Austin Robinson rai cenhedlaethau ynghynt, (yn adeiladu ar gyhoeddiad Alesina a Spolaore 2003, The 

Size of Nations, oedd yn canolbwyntio ar yr hyn sy‟n achosi maint gwlad).20 Yn greiddiol i‟w papur 

semenaidd yn 2005 ar fasnach, twf a maint, gorweddai dadansoddiad atchweliad traws-gwlad 

cynhwysfawr o gyfradd twf gwir Gynnyrch Mewnladol Crynswth, Agoredrwydd masnach a maint 

gwlad ar gyfer 113 o wledydd yn dyddio „nôl i 1960. Crynhoir y canlyniadau yn Nhabl 3. 

 

                                                        
18 P.Krugman, Geography and Trade, (Cambridge, NA: MIT Press, 1991). 
19 Xavier Sala-i-Martin,  “La Indepedència de Catalunya: La Viabilitat Ecònomica”, Translation of Speech, Omnium 
Cultural Conference, February 1998, http://www.columbia.edu/~xs23/papers/independ%20english.htm. 
20 Alberto Alesina ac Enrico Spolaore, The Size of Nations, (Cambridge, MA: MIT Press, 2003) 
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Tabl 3: Agoredrwydd, Maint Gwlad a Chydberthnasau Twf 

 Maint Gwlad a 

Thwf ar gyfer 

gwledydd 

agored 

Maint Gwlad a 

Thwf ar gyfer 

gwledydd 

caeedig 

Agoredrwydd a 

Thwf ar gyfer 

gwledydd 

mawrion 

Agoredrwydd a 

Thwf ar gyfer 

gwledydd 

bychain 

Cydberthynas 0.11 0.43 0.11 0.50 

       Ffynhonell: Alesina, Spolaore a Wacziarg (2005)21 

Gellir dadansoddi‟r canlyniadau hyn yn fras fel rhai sy‟n dangos bod manteision maint yn gostwng 

gydag agoredrwydd maint, a bod gwledydd bychain yn sefyll i elwa‟n fwy gan globaleiddio.   

 

Mae‟r drafodaeth ynglŷn â‟r dystiolaeth dros effaith maint-gwlad o‟r math yma ar berfformiad 

economaidd ar raddfa fyd-eang yn parhau i fod yn un sy‟n parhau i fod yn destun dadl, ond yn gyfan 

gwbl rhwng y sawl sy‟n dadlau dros niwtraleidd-dra maint a‟r sawl sy‟n canfod fod yna adenillion 

cadarnhaol i fod yn fach. Rydym hefyd yn ymwybodol o neb sydd wedi cynnig premiwm i wlad 

mawr yn ystod y cyfnod diweddar.  Daeth Andrew Rose i‟r casgliad, mewn un astudiaeth ddiweddar 

o 200 o wledydd dros gyfnod o ddeugain mlynedd, gan edrych ar ystod eang iawn o fynegeion 

economaidd, “nad oedd maint o bwys mewn gwirionedd” (gyda‟r eithriad o berthynas maint bach i 

agoredrwydd masnach – y byddai rhai efallai‟n dadlau ei fod yn gafeat eithaf hanfodol).22 Fodd 

bynnag, mewn astudiaeth fyd-eang o wladwriaethau bychain (poblogaeth <1 miliwn) fe ganfu‟r 

economegwyr i Fanc y Byd, William Easterly ac Aart Kraay bod gwledydd bychain, gan reoli am  y 

sawl sy‟n gynhyrchwyr olew neu‟n aelodau o‟r OECD, yn 50% yn fwy cyfoethog na‟u cymdogion 

rhanbarthol.23  

 

Gellir dweud nawr bod gan yr effaith graddfa gwyrdroedig hyn – lle mae maint gwledydd bychain yn 

cynrychioli mantais sylweddol yn nhermau perfformiad economaidd – yn sail dystiolaethol gadarn, o 

                                                        
21 Alberto Alesina, Enrico Spolaore a Romain Wacziarg, “Trade, Growth  and the Size of Countries”, yn Handbook of 
Economic Growth, gol.. Philippe Aghion a Steven Durlauf, (Amsterdam: Gogledd yrwf Iseliroedd, 2005). 
22 A.K. Rose, “Size really doesn‟t matter: In search of a national scale effect”, Journal of the Japanese and International 
Economies, 4, (2006), 482-507. 
23 William Easterly ac Aart Kraay, “Small States, Small Problems? Income, Growth and Volatility in Small States”, World 
Development, 28, 11, (2000), pp. 2013-2027. 
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leiaf yng nghyd-destun Ewrop,24 yn ôl rhaglen ymchwil pum mlynedd o hyd, a gefnogwyd gan yr 

Asiantaeth Ymchwil Cenedlaethol Ffrengig, ANR ar “faint gwlad a strategaeth twf” yn yr Institut 

d’Études Politiques (Sciences-Po) ym Mharis.25  Mewn cyfres o bapurau hynod, sydd heb gael llawer o 

sylw hyd yn hyn yn y byd Saesneg ei iaith, mae‟r Ysgol newydd yma o ddaear-economegwyr yn 

Arsyllfa Economeg Ffrainc sydd dan arweinyddiaeth Jean-Paul Fitoussi (aelod o‟r comisiwn teir-ran 

a soniwyd amdani‟n flaenorol ar fesur twf) yn hawlio ei fod wedi darganfod “plethwaith maint” ar 

waith yn economi Ewrop, gyda maint yn ymddwyn fel gyrrwr allweddol y strategaeth economaidd, a 

gwledydd bychain yr Undeb Ewropeaidd yn mwynhau mantais glir a chyson dros y rhai diog, mwy o 

faint; ac fe wnaeth hyn rhoi digonedd o waith i‟r ymchwilwyr hyn ei wneud yn Arsyllfa Economaidd 

Ffrainc gan fod y grŵp olaf hwn yn cynnwys Ffrainc, sydd yn perfformio‟n gymharol wael.26     

 

Wrth grynhoi‟r canfyddiadau hyn ysgrifennodd Laurent a Le Cacheux: “Yn nhermau ansoddol, 

credwn ein bod wedi casglu tystiolaeth sy‟n profi bodolaeth “twf Millian”…sydd yn dangos tuedd 

sustematig dan gyfansoddiad economaidd Ewrop o blaid gwladwriaethu bychain yn ardal Ewrop.  

Yn nhermau meintiol, cyflwynwn dystiolaeth o ddargyfeiriad sustematig rhwng gwladwriaethau bach a 

mawr oedd yn dod i 2.3 pwynt canran yn nhermau gwir dwf”27 (pwyslais wedi ei ychwanegu; gweler 

Ffigur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
24 Methodd tîm y TPSC (Taille des Pays et Stratégies de Croissance) a dod o hyd i fonws gwlad bach ymhlith eu sampl OECD 
ehangach: Éloi Laurent, Economic Consequences of the size of nations, 50 years on, Papur Gwaith, ANR rhif. 6, (Paris: OFCE, 
2008). 
25 Gweler rhifyn arbennig o Revue de L’OFCE, Ionawr 2010: Éloi Laurent a Jacques Le Cacheux, “Tailles des pays et 
stratégies de croissance”; Olfa Alouini, “Taille des pays, performance économique et économie publique de la zone 
euro”; Marco Napoletano a Jean-Luc Gaffard, “Performance et politique de croissance.  Un éclairage a partir d‟une 
étude de l‟effet a la taille des pays et nouvelles reflexique théoriques”.    
26 Jean-Paul Fitoussi ac Eloi Laurent, North by Northwest: What’s wrong with the French model and how the Nordic model can help, 
Papur Gwaith, ANR rhif. 4, (Paris: OFCE 2008).  
27 Éloi Laurent a Jacques Le Cacheux, Integrity and Efficiency in the EU: The Case Against the European Economic Constitution, 
Papur Gwaith, (Cambridge, MA: Canolfan Astudiaethau Ewropeaidd, Prifysgol Harvard, 2006). 



   

 
Tudalen 19 

Ffigur 3: Y Plethwaith Maint 

 

Wedi ei atgynhyrchu oddi wrth: Laurent a Le Cacheux (2010) 

 

Mae ein dadansoddiad ein hunain yn adleisio‟r canlyniadau Ffrengig. Yn Ffigur 4 cyflwynwn ddata ar 

feintiau allforion y pen yn yr UE-27 o 2000 hyd 2008.  Er mwyn cyfrifo maint yr allforion fesul pen, 

fe wnaethon ni drin grwpiau‟r gwledydd bychain a‟r rhai mawrion fel blociau penodol. Yn gyfan, 

gwelodd y gwledydd bychain gynnydd o 50% mewn allforion fesul y pen yn ystod y cyfnod hwn o  

gymharu â chynnydd o 35% ar gyfer gwledydd mwy. Mae hwn yn gyson gyda‟r ddadl fod yna fonws  

i wledydd bychain wrth ddechrau masnachu.28 Mae Hans Badinger a Fritz Breuss wedi archwilio‟r un 

pwnc yn ystod y cyfnod ers creu‟r Ewro ac wedi darganfod fod yr Ewro wedi arwain at welliant ym 

mherfformiad allforio cymharol yn ardal ewro gwlad fach gan 3–9%.29 

 

 

 

                                                        
28 Mae hi hefyd yn bwysig i nodi  fod y bonws masnach yma i wledydd bychain yn bodoli ymhlith gwledydd gorllewinol 
Ewrop yn ogystal  â‟r rhai dwyreiniol e.e. dyw hi ddim yn unig yn ganlyniad o‟r nifer mwy o wledydd bychain ymhlith 
gwledydd tlotaf yn ystod proses o “ddal i fyny”.  
29 H. Badinger a F. Breuss, "Country size and the trade effects of the euro," Review of World Economics 
(Weltwirtschaftliches Archiv), 145, 2, (Gorffennaf, 2009) 207-223; mae hwn yn gwrthddweud canfyddiad gan Jeffrey 
Frankel a adroddwyd yn J. Frankel “The Euro at ten: Why do effects on trade between members appear smaller than 
historical estimates among smaller countries?”(Rhagfyr, 2008), Vox.eu Gwefan: 
http://www.voxeu.org/index.php?q=node/2736.  

http://ideas.repec.org/a/spr/weltar/v145y2009i2p207-223.html
http://ideas.repec.org/s/spr/weltar.html
http://ideas.repec.org/s/spr/weltar.html
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Ffigur 4: Allforion fesul pen UE-27 gan faint gwlad (ag eithrio Melita) 

 

                    Ffynhonell: Banc y Byd WDI, cyfrifwyd gan yr awdur 

 

Sut mae‟r bonws masnach yma wedi effeithio ar dŵf?  Mae Ffigur 5 wedi dangos gwir gynnydd 

mewn Cynnyrch Mewnwladol Crynswth fesul pen ar gyfer Ewrop Bach a Mawr. Bu proses gyflym o 

gydgyfeirio gyda gwledydd bychain wedi hanneru‟r bwlch dros y ddegawd.    Mae Ffigur 6 yn dangos 

cyfraddau tŵf blynyddol wedi eu cyfartalu ar gyfer y grwpiau-maint dwy wlad yn ystod y cyfnod. Mae 

Ewrop Bach yn parhau i fod yn uwch nac Ewrop Mawr drwy gydol rhan fwya‟r ddegwad, ac eithrio‟r 

cyfnod yn dilyn crash dot.com 2000 ac argyfwng economaidd 2007. Mae ffigur 7 yn dangos bod y 

bonws gwlad fechan wedi bodoli dros gyfnod maith – hyd yn oed ar gyfer y gwledydd hynny a 

ymunodd â‟r Gymuned Economaidd Ewropeaidd ar y dechrau. Dyw hi ddim yn ymddangos fel pe 

bai‟r fantais sydd gan gwlad fach yn rhyw “effaith ymuno” tymor-byr allai gael ei ymhlygu gan y 

ddamcaniaeth „ennilll drwy fasnach‟.       
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Ffigur 5: Newid mewn CMC fesul y Pen, UE-27 

 

     Ffynhonell: IMF, cyfrifwyd gan yr awdur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ffynhonell: IMF, Cyfrifwyd gan yr awdur  
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Ffigur 7: Gwir newid y pen CMC, Sefydlwyr yr Undeb Ewropeaidd  

 

Ffynhonell: IMF, cyfrifwyd gan yr awduron 

 

Er mwyn deall cyfeiriad a maint y berthynas rhwng maint a pherfformiad economaidd o fewn yr UE 

-27, fe luniwyd atchweliad llinellog rhwng cyfraddau twf cyfartalog gwledydd a chofnod naturiol o‟r 

boblogaeth yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, rhwng 1996 a 2010 – o gyfnod o dawelwch cymharol 

yn dilyn y cynnwrf economaidd a ddioddefwyd gan Ddwyrain Ewrop o ganlyniad i gwymp 

comiwnyddiaeth hyd at yr argyfwng economaidd byd-eang diweddar. Mae Ffigur 8 yn dangos 

perthynas negyddol rhwng maint poblogaeth a thwf economaidd, h.y., po fwya‟r wlad, mwyaf araf 

fydd y twf econmaidd. Mae‟r ffigur R-wedi ei sgwario yn 0.18, (gweler Tabl Atodiad 1) sydd yn 

dangos bod gwahaniaethau poblogaeth yn unig yn gyfrifol am rhyw 18% o‟r amrywiad mewn twf 

economaidd. Ar ben hynny, mae Colofn 1 o Dabl Atodiad 1 yn dangos fod y boblogaeth yn 

ystadegol arwyddocaol ar lefel o 5%.  Yng ngholofn 2, cyflwynir CMC y pen fel newidyn rheoli. Yn y 

fanyleb hon, mae‟r cyfernod ar boblogaeth yn parhau i fod yn negyddol ac yn ystadegol arwyddocaol 

ar lefel o 1%. Mae‟r cyfernod ar ddeilliant cychwynol hefyd yn negyddol ac arwyddocaol ar lefel o 

1%. Yng Ngholofn 3, ceir “newidyn ffug” sydd yn dangos p‟un a yw gwlad o Ddwyrain Ewrop yn 

cael ei gyflwyno fel newidyn rheoli arall. Mae‟r cyfernod ar y newidyn hwn yn gadarnhaol ond nid 

yw‟n ystadegol arwydocaol. Ffaith bwysig i‟w nodi yw na wnaeth ychwanegu‟r rheolydd yma newid 

lefel arwyddocâd cyfernod y newidyn poblogaeth. Felly, ni wnaeth ychwanegiad y lefel incwm 

cychwynnol a newidyn dangosydd Dwyrain Ewrop danseilio‟r berthynas, sydd yn awgrymu 
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ymhellach bod maint gwlad yn ffactor arwyddocaol wrth egluro‟r gwahaniaeth sydd yn bodoli mewn 

cyfraddau twf yn ystod y cyfnod hwn. 

 

Ffigur 8: Atchweliad cyfradd twf ar boblogaeth, UE 27 (ag eithrio Ynys Melita) 
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     Ffynhonell: IMF, cyfrifwyd gan yr awdur 

 

Gellir dod o hyd i berthynas cryfach fyth pan fyddwn yn archwilio‟r berthynas rhwng maint gwlad a 

chyfraddau twf economaidd ar gyfer 15 cenedl - UE (lle nad yw CMC mor gryf â newidyn eglurhaol) 

yn ystod y cyfnod o drideg mlynedd hyd at 2010, fel y gwelwn o Ffigur 9. Gellir cyfrif am bron i 

hanner (49%) yr amywiad mewn twf economaidd gan faint gwlad, gyda‟r berthynas rhwng maint llai 

a thwf economaidd unwaith eto gydag un cadarnhaol: h.y. mae gwledydd bychain yn tyfu‟n gynt 

(gweler Tabl Atodiad 2). Mae hwn yn werth R wedi ei sgwario sydd yn un eithriadol o fawr o 

gymharu â safonau‟r rhan fwyaf o atchweliadau twf, er bod maint y sampl o‟i natur yn un cyfyng.  
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Ffigur 9: Atchweliad cyfradd twf ar boblogaeth, UE-15 
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Ffynhonell: IMF, cyfrifwyd gan yr awdur 

Yn ystod y tymor byr iawn, mae‟r dirwasgiad wedi newid arwydd a graddfa‟r berthynas rhwng maint a thwf 

economaidd. Ond fel y gallwn weld o Atodiad Tabl 3, sydd yn crynhoi canlyniadau o gyfres o atchweliadau 

cyfraddau twf CMC y pen blynyddol ar boblogaeth, rhaid gweld hwn mewn cyd-destun ehangach. Mae‟r tabl 

yn dangos arwydd a lefel arwyddocâd y cyfernod poblogaeth. Atchweliad syml yw‟r fanyleb gyntaf ynglŷn â 

chofnod naturiol poblogaeth. Mae‟r ail fanyleb yn cynnwys lefel CMC y pen o‟r flwyddyn flaenorol fel 

rheolydd. Mae‟r drydedd fanyleb yn cynnwys y lefel CMC a newidyn dangosydd Dwyrain Ewrop fel 

rheolyddion. Roedd arwydd y cyfernod poblogaeth yn negydddol o 1995 hyd 2007.  Roedd yn ystadegol 

arwyddocaol (ar lefel o 10% neu‟n well) mewn saith allan o‟r deng mlynedd hynny. Awgryma hyn fod y 

berthynas gwrthdro rhwng poblogaeth a thwf economaidd yn lled gyson yn ystod y cyfnod hwn. Roedd yr 

arwydd yn gyson negyddol am bob un heblaw am bum mlynedd yn y sampl yma30, ac mewn pedair allan o‟r 

blynyddoedd hyn, roedd yr effaith yn ystadegol ddi-nod. Fodd bynnag, yn y flwyddyn 2009, roedd gan y 

newidyn poblogaeth gyfernod positif oedd yn ymylu ar fod yn arwyddocaol. Mae hyn yn awgrymu bod 

cenhedloedd llai wedi perfformio‟n waeth, ond dim ond i raddau bach iawn, yn ystod y flwyddyn economaidd 

unigryw o anodd yma. 

     

                                                        
31 Yn 1991 ac 1994, roedd yr arwydd yn bositif mewn rhai manylebau ac yn negyddol mewn rhai eraill, er bod pob un o‟r 
canlyniadau hyn yn ystadegol ddi-nod. 
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Ffigur 10: Adlamu’n Ôl: Gafrewigod Ewrop 

 

       Ffynhonell: OECD 

Yn 2010 mae‟r berthynas rhwng maint a thwf wedi newid ei arwydd yn ôl i negyddol– ond heb fod 

yn arwyddocaol fel bod gwledydd bychain ond yn gwneud ychydig yn well. Ceir rhai arwyddion eraill 

taw‟r lleiaf yw‟r cyflymaf i wella. Mae Ffigur 10 yn dangos “economiau‟r gafrewi” Ewropeaidd sydd 

wedi cofrestru twf uwch nag ar gyfartaledd yn 2010. Mae wyth allan o‟r deg yn wledydd bychain – a 

gellir dweud bod y ddau arall, Yr Almaen a Gwlad Pŵyl, wedi mabwysiadau strategaeth gwlad fychan 

sydd wedi ei seilio o amgylch twf allforion ac awydd i gystadlu31. Mae symudiad yr Almaen a Gwlad 

Pŵyl tuag at strwythur economi tebyg-i-wlad-fach wedi ei ddarlunio yn Ffigur 11 sy‟n eu dangos yn 

dilyn patrwm o agoredrwydd masnach tebyg i Awstria, Denmarc a‟r Ffindir yn hytrach nac 

economiau mwy, sydd yn nodweddiadol yn dangos tueddiad mewnwladol. Mewn geiriau eraill, mae 

economiau mwyaf Gorllewin a Dwyrain Ewrop, yn ymddwyn fel rhai o‟r rhai lleiaf.    

 

 

 

                                                        
32 Éloi Laurent a Jacques Le Cacheux.  The Irish Tiger and the German Frog: A Tale of Size and Growth in the Euro-Area, Paur 
Gwaith, ANR Rhif.3, (Paris: OFCE, 2007). Mae Laurent a Le Cacheux yn hawlio bod strategaeth gwlad fach yr Almaen 
yn gamarweiniol, er bod y ffigurau economaidd diweddaraf yn awgrymu fel arall. 
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Ffigur 11: Masnach fel Canran o CMC 

 

    Ffynhonell:  OECD 

Y Cyfnewidiol a’r Bregus 

Mae‟r argyfwng economaidd wedi canolbwyntio‟n meddyliau unwaith eto ar ganlyniadau cyfnewidiol 

macroeconomaidd, a gwendid tybiedig gwladwriaethau bychain. Y darlun sy‟n ymddangos yw bod 

gwledydd Ewropeaidd bychain wedi tueddu i wneud yn well yn ystod y degawdau diweddar yn ystod 

y cyfnodau da, a bod rhai, er yn sicr, nid pob un ohonynt, wedi gwneud yn waeth na gwledydd 

mawrion pan fydd yr adegau‟n wael. Beth mae hyn yn ei ddweud ynglŷn â pherfformiad economaidd 

gwledydd bychain? Beth sy‟n digwydd pan fydd normaliaeth yn dychwelyd? A fydd y llanw yn codi‟r 

cychod bach yn gynt?  

Mae ymchwil diweddar wedi awgrymu bod economiau cyfnewidiol yn perfformio‟n waeth na‟r rhai 

mwy sefydlog. Er enghriafft mae Ramey a Ramey, yn pwyntio at effaith negyddol cryf gall economi 

gyfnewidiol ei gael ar dwf.32  Mae rhai awduron wedi cyflwyno cyfnewidioldeb fel y cydberthyniad 

negyddol i agoredrwydd masnach, ac mae papur diweddar gan Furceri a Carras yn canfod bod 

                                                        
33 G. Ramey a V.A. Ramey, Cross-Country Evidence on the Link between Volatility and Growth, Papur Gwaith NBER rhif. 
w4959 (Rhagfyr, 1994).  
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gwledydd llai yn fwy tebygol o brofi cylchoedd busnes cyfnewidiol.33  Yn ôl y ddamcaniaeth, mae 

gwledydd llai yn fwy cyfnewidiol oherwydd bod eu dibynadwyedd ar fasnach allanol yn eu gwneud 

yn fwy agored i niwed gan siociau oddi allan, a bod yr ymdeimlad yma o gyfnewidioldeb uwch yn 

bwydo drwodd i dwf is.   

 

Mae gwaith mwy diweddar gan Garcia Herrero a Vilarrubia wedi canfod tra bod cyfnewidioldeb 

uchel iawn yn niweidiol i dwf, gall lefel cymedrol o fod yn gyfnewidiol fwyhau twf mewn 

gwirionedd. Maent yn dadlau y gellir egluro‟r “Cromlin Laffer” cyfnewidioldeb yma gan natur 

waelodol yr argyfwng: gall argyfyngau bancio ymddwyn fel catalyddion ar  gyfer arloesiad 

economaidd, tra gall fod gan argyfyngau dyled sofran fwy o effeithiau negyddol hir-dymor.34  

 

Wrth gynnal ein dadansoddiad ein hunain o anweddolrwydd economaidd, a fesurir gan wyriad 

safonol cyfradd twf blynyddol CMC y pen, canfyddom bod (gweler Ffigur 12) yna berthynas bach 

ond ystadegol arwyddocaol rhwng anweddolrwydd a maint gwlad (a fesurir gan gofnod poblogaeth): 

ar gyfartaledd roedd gwledydd UE bychain yn gyffredinol yn fwy anweddol rhnwg 1996 a 2010.  

Wrth atchwel y mesur hwnnw o anweddolrwydd yn erbyn twf cyfartalog, roeddem yn gallu dod o 

hyd i gydberthynas cadarnhaol cryf fel y gwelir yn Ffigur 13, rhwng anweddolrwydd a thwf cryfach. 

(roedd y canlyniad hwn hefyd yn ystadegol arwyddocaol.) Po fwyaf anweddol oedd gwlad, mwyaf 

cyflym byddai‟n tyfu yn ystod y cyfnod hwn. Mae‟r canfyddiad hwn yn atseinio‟r hyn a ganfyddodd 

Easterly a Kraay:  

 

Mae cyfraddau twf blynyddol gwladwriaethau bychain yn fwy anweddol, ac mae hyn yn rhannol oherwydd eu 

hanweddolrwydd uwch o ran siociau masnach. Mae’r anweddolrwydd yma, sy’n seiliedig ar delerau masnach, 

yn ei dro yn cael ei achosi gan agoredrwydd mwy y gwladwriaethau llai. Fodd bynnag, ar y cyfan, mae gan eu 

hagoredrwydd uwch ganlyniad net cadarnhaol yn nhermau tyfiant.35 

 

Bydd gwerthuso‟r gyfaddawd polisi rhwng sefydlogrwydd a thwf yn dibynnu ar gyfoeth cymharol y 

wlad sydd dan sylw.   

 

                                                        
34 D. Furcer. & G. Karras  "Business cycle volatility and country size: evidence for a sample of OECD countries," 
Economics Bulletin, Access Econ, 5(3), (2008), 1-7. 
35 A. Garcia Herrero, a J Vilarrubia, “The Laffer Curve of macro-economic volatility and growth: can it be explained by 
the different nature of crises?”, Money Affairs, (Ionawr –Mehefin, 2007), 43-60. 
35  Easterly a Kraay (2000). 

http://ideas.repec.org/a/ebl/ecbull/v5y2008i3p1-7.html
http://ideas.repec.org/s/ebl/ecbull.html
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Ffigur 12: Cyfradd Twf CMC y Pen gwyriad safonol a phoblogaeth, UE-27 (ag 

eithrio Ynys Melita) 
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                Ffynhonell: IMF, cyfrifwyd gan yr awduron 
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Figur 13: Cyfradd Twf CMC y Pen gwyriad safonol a Thwf cyfartalog 

phoblogaeth CMC y Pen, UE-27 (ag eithrio Ynys Melita) 
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           Ffynhonell: IMF, Cyfrifwyd gan yr awduron 

Manteision Mawr y rhai Bychain 

Beth yw cyfrinachau llwyddiant gwlad fechan? Tra‟n bod wedi cyflwyno tystiolaeth gredadwy bod 

gan maint bach gydberthynas cadarnhaol gyda pherfformiad economaidd cryfach o fewn yr Undeb 

Ewropeaidd yn ystod y degawdau diwethaf, dyw‟r cydberthynas yn ei hunan ddim yn profi 

achosiaeth.  Er mwyn damcaniaethu ynglŷn â natur cysylltiadau achosol posib rhwng maint a 

chyfoeth, rhaid i ni dynnu ar yr hyn sydd hyd yma yn gronfa gymharol gyfyng o ysgolheictod.    

 

Mae‟n debyg taw yr uchafbwynt mewn dadansoddiad economaidd maint gwlad yw‟r gynhadledd a 

gynhaliwyd yn 1957 yn y ganolfan mwyaf byd-eang hwnnw o ganolfanau masnach cenhedloedd 

bychain, sef yr Hag, ar “Ganlyniadau Economaidd Maint Cenhedloedd”, a gyhoeddwyd yn hwyrach 

yn 1960, ac a goladwyd gan E.A.G Robinson, yr economegydd o Gaergrawnt a golygydd hir-dymor 

cylchgrawn yr Economic Journal.  

 

Mae nifer o‟r cwestiynau a restrwyd gan y Gynhadledd yn ei raglen yn trafod llawer o‟r hyn y ceisiwn 

gyfeirio ato yn yr adroddiad hwn: 
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 Pa mor bell mae rhyddid symudiad nwyddau, a ddaw o fasnach rydd, uniadau swyddfeydd tollau, a.y.y.b, yn 

caniatau helaethiad marchnadoedd heb yr angen am undod gwleidyddol? 

 I ba raddau  mae cenedl fawr yn fwy sefylog nac un bach, (a) o ganlyniad i ddibynadwyedd llai ar fasnach 

rhyngwladol yn gyffredinol; (b) o ganlyniad i ddibynadwyedd llai ar ei allu i werthu ystod bach o nwyddau 

wedi eu hallforio; (c) o ganlyniad i gyfleoedd ehangach ar gyfer addasu ei economi i newidiadau mewn 

marchnadoedd a thechnolegau? 

 Faint yn fwy o fantais sydd gan cenedl fach yn ei gallu i addasu ei pholisiau’n gynt mewn ymateb i 

newidiadau mewn amgylchiadau? Ydy gwaith ymchwil a datblygiad yn fwy tebygol o gyflawni gwell 

canlyniadau mewn cenedl fawr? Pa mor bell gall undod tollau... ddarparu cyfleoedd ar gyfer marchnadoedd 

sy’n tyfu a chaniatau arbenigedd... Pa mor bell mae bodolaeth arian sengl...yn hwyluso masnach?36   

 

Cafwyd y cyfraniad mwyaf sylweddol gan y dyn a fyddai‟n dod yn lawryfog Nobel, Simon Kuznets, a 

seiliwyd ar araith a draddododd am y tro cyntaf mewn seminar datblygu economaidd yn y Brifysgol 

Hebraeg yn Jeriwsalem. 

 

Craidd dadl Kuznets yw bod gwledydd bychain yn wynebu cymysgedd o fanteision ac anfanteision. 

Ni all gwledydd bychain elwa o ddarbodrwydd maint wrth gynhyrchu ac mae eu hystod o 

amrywiaeth cynnyrch yn fwy cul – sef “anfantais bod yn fach”. Ond “oherwydd eu poblogaethau llai 

ac felly o bosib eu homogenedd uwch a chysylltiaau mewnol agosoch”, “fe allant (cenhedloedd  

bychain) ei chael hi‟n haws gwneud yr addasiadau cymdeithasol sydd eu hangen i gymryd mantais o 

ddichonoldebau technoleg fodern a thwf economaidd.” 37 

 

Yn yr un modd, gall gwledydd sy‟n fwy wynebu canlyniad tebyg er i‟r gwrthwyneb: 

 

Credaf, ei fod yn rhesymol, i ddadlau, ers y dibynadwyedd ar fasnach o dramor y mae hi, o raid, wedi ei 

gyfyngu, yn enwedig yn yr amserau hyn o straen a thyndra rhyngwladol, mae marchnad cartef gref yn 

rhagofyniad pwysig i ddarbodrwydd maint nifer o ddiwydiannau cyfoes ac i amrywiaeth y strwythur cynhyrchu 

cartref sydd yn rhoi cyfleoedd amrywiol i’r boblogaeth sy’n tyfu; Yn sicr, mae maint mwy yn cyflwyno peryglon 

eraill, yn enwedig y posibiliadau o fwy o ddiffyg undod ymhlith poblogaeth mawr sydd yn amrywiol iawn o 

                                                        
37 Robinson (1960). 
38Kuznets (1960). 
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ranbarth i ranbarth a’r anawsterau sy’n dilyn o wneud penderfyniadau seciwlar cyflym heb fawr o gost sydd 

yn hanfodol wrth osod ac addasu amodau ar gyfer twf economaidd gwlad.38 

 

Yn seiliedig ar y farn gonsensws ymhlith y sawl sydd wedi astudio‟r cwestiwn, a‟r mewnolygon 

newydd a gafwyd gan y dadsansoddiad Ffrengig, ymddengys bod pedwar nodwedd sylfaenol i 

fanteision gwledydd bychain: 

 

Agoredrwydd Masnach: Tuedda economiau bychain yn naturiol – oherwydd eu meintiau llai, 

mewn perthynas â chyfanswm incwm, o‟u marchnad cartref – i dueddu mwy at allforio na gwledydd 

mawrion.39 Ond nid yw gwledydd bychain yn “strwythurol agored” yn awtomatig oherwydd eu 

maint bach, maint hefyd yn “ymarferol agored” yn yr ystyr eu bod yn ceisio dilyn agoredrwydd 

masnach fel dewis polisi gwybodol, e.e., y gystadleuaeth ariannol i dorri trethi sydd wedi bod yn 

nodwedd o bolisiau nifer o wledydd bychain.40 Golyga hyn eu bod mewn gwell sefyllfa i elwa o‟r 

ehangiad mewn masnach, eu bod yn well wrth ymateb i farchnadoed newidiol, gan ddatblygu 

arbenigedd mewn marchnadoedd cilfach a rhyngwladoli eu busnesau.41 Ys dywedodd yr 

economegydd a enillodd wobr Nobel, Gary Becker, mae cenhedloedd bychain yn amlhau oherwydd 

gall economiau ffynnu drwy gynrhychu nwyddau a gwasanaethau cilfach ar gyfer marchnadoedd y 

byd:   

 

Mewn gwirionedd, mae gan genhedloedd bychain fanteision erbyn hyn yn y gystadleuaeth ar gyfer 

marchnadoedd rhyngwladol. Mae effeithlonrwydd economaidd yn gofyn am iddyn nhw ganolbwyntio’n unig ar 

nifer fach o gynnyrch a gwasnaethau, felly maent yn aml yn arbenigo mewn cilfachau sydd yn rhy fach i 

genhedloedd mwy eu llenwi.42 

 

Dwy wir seren globaleiddio gwladwriaeth fach yw‟r Iseldiroedd– Shell, Phillips, Heineken, Unilever 

– a‟r Swistir – Nestlé, Zurich, Credit Suisse, Roche, Novartis, UBS, ABB, Swiss RE a.y.y.b.– ond 

mae Tabl 4 yn dangos yr effaith Heineken– sef bod gallu gwlad fechan i gyrraedd y marchnadoedd 

                                                        
39  Simon Kuznets, “Population Change and Aggregate Output.” Yn Demographic and Economic Change in Developed 
Countries. Gol. Ansley J. Coale, (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1960). 
40 Mae John Dunning, er enghraifft, yn canfod bod gan y gwledydd bychain (poblogaeth <10 miliwn) yn ei sampl 
gymhareb masnach/CMC yn 1995 o 111%, o gymharu â‟r gymhareb o 62% a gofnodwyd ar gyfer gwledydd canolig i 
fawr eu maint: yn J. Dunning, “Resolving Some Paradoxes of the Global Economy – Small Nations as Trailblazers” yn 
Globalization and the Small Open Economy, gol. Van Den Bulcke a Verbeke (Cheltenham, Lloegr: Edward Elgar, 2001). 
41 W.G. Demas (1965).   
42 Sergio A. Castello a Terutomo Ozawa, Globalization of Small Economies as a Strategic Behavior, (Llundain: Routledge, 
1999). 
43Gary S. Becker, “Why So Many Mice Are Roaring”, Business Week, Tachwedd 7, 1994, tud. 11. 
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hynny na all eraill ei wneud yn fwy eang ei sail. Yn ôl y disgwyl, mae‟r rhan fwyaf o gwmniau 

Fortune 500 wedi eu lleoli mewn gwledydd mawrion, ond mae‟n ymddangos nad yw bod yn fach yn 

rwystr i adeiladu cwmni rhyngwladol llwyddianus a gall fod iddi rhai manteision cynhenid. Mae‟n 

broses sy‟n parhau hyd heddiw. Sefydlwyd Gorenje, yn Slofenia yn yr 1950au hwyr yn y pentref 

bychan sy‟n dwyn ei enw, ac mae‟r cwmni‟n gyfrifol am 5% o farchnad offer cegin Ewrop. Does dim 

rhyfedd i‟r mentrwr ac athrylith marchnata, Freddie Heineken, ddod yn hyrwyddwr brwd o 

“Eurotopia”, sef cwilt clytwaith cyfandirol o 75 cenedl a rhanbarth hansesyddol gyda phoblogaethau 

o llai na deg miliwn, fel y datrysiad i‟n problemau economaidd.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
44A. H.  Heineken, The United States of Europe: a Eurotopia? (Amsterdam: Amsterdamsche Stichting voor de Historische 
Wetenschap, 1992).  
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Tabl 4:  Sêr y Cenhedloedd Bychain 

Gwlad Cwmni Sector Safle yn y 500  

Byd-Eeang 

Awstria OMV Olew a Nwy 333 

Awstria Erste Group Bank Bancio 466 

Awstria Strabag Adeiladu 486 

Gwlad Belg Dexia Group Bancio 49 

Gwlad Belg Anheuser-Busch Bragio 196 

Gwlad Belg Delhaize Group Gwerthu Bwyd 291 

Gwlad Belg KBC Bancio ac Yswiriant 361 

Gwlad Belg Cie Nationale à 

Portefeuille 

Cwmni Buddsoddi 482 

Denmarc A.P. Møller-Mærsk Llongau/logisteg 147 

Denmarc Danske Bank Group Bancio 235 

Y Ffindir Nokia Telegyfathrebiadau 120 

Lwcsembwrg Arcelor Mittal Dur 99 

Sweden Volvo Cerbydau Modur 278 

Sweden L.M. Ericsson Telegyfathrebiaddau 301 

Sweden Vattenfall Ynni 303 

Sweden Nordea Bank Bancio 409 

Sweden Skanska Adeiladu 476 

Ffynhonell:  Fortune Magazine44 

    

Mae llwyddiant y cewri yma o blith y gwledydd bychain, er ei fod yn wrth-sythweledol, yn gyson 

gyda rhesymeg waelodol damcaniaeth masnach sylfaenol. Mae cynyddu bloc masnach yn cynyddu 

maint y farchnad gall cwmni ei gyrraedd yn gymharol hawdd. Bydd y cynnydd yma lawer yn fwy 

arwyddocaol ar gyfer cwmniau a leolir mewn gwledydd bychain, lle mae‟r farchnad cartref yn fach. 

Golyga hyn fod y cynnydd yn eu gallu ac awydd i gystadlu yn gymharol uwch ar gyfer (cwmniau 

mewn) gwledydd bychain, fel bydd dyfodiad aelodau newydd i floc masnach yn tueddu i ffafrio 

gwledydd bychain.  

 

                                                        
45 Fortune, Gorffennaf 26 2010. 
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Gwnaed y ddadl yma dros enillion anghymesur drwy fasnach, am y tro cyntaf yn y cyd-destun cyfoes 

gan Alessandra Cassella.45 Ond gellir olrhain ei wreiddiau deallusolyn ôl i John Stuart Mill – tad 

rhyddfrydiaeth gyfoes – awdur y gwaith ar “alw dwyochrog” a seiliwyd ar ddamcaniaethau masnach 

rhyngwladol ei dad, yr economegydd Albanaidd, James Mill, a David Ricardo.  Hanfod dadl Mill yr 

Iau oedd pan fyddai dwy wlad yn arbenigo, byddai‟r wlad fach yn ennill mwy o fasnach oherwydd 

fod llai o alw ganddi am gynnyrch o‟r wlad fwy o gymharu â‟i chynhyrchiad cyffredinol o‟r nwydd 

hwnnw, tra bod galw‟r wlad fwy am gynnyrch o‟r wlad fach o hyd yn fwy, gan achosi telerau 

masnach i ffafrio‟r wlad llai.46 Gofynnir y cwestiwn ynglŷn â maint gwlad fodern Ewropeaidd felly o 

fewn cyd-destun y farchnad sengl – “undeb agosach fyth” – lle mae gwledydd llai yn debygol o ennill 

mwy, sydd yn gyson â‟r canfyddiadau a gyflwynir yn flaenorol. 

 

Cydlyniad Cymdeithasol: Ceir tystiolaeth gref y gall rhaniad ethno-ieithyddol– sydd yn gyffredinol 

yn llai mewn gwledydd bychain – fod yn rwystr i ddatblygiad economaidd. 47 Ond gall gwledydd llai 

hefyd ymddangos i fod yn well at integreiddio lleiafrifoedd ethnig a ieithyddol oherwydd eu pwyslais 

cryfach ar gydlyniad.Ys dywed John Kay wrth ddadlau: “mae sustemau lles gwledydd llai wedi 

ecsploetio‟r synwyr cryfach o undod sydd yn bodoli mewn cymunedau llai i roi sicrwydd 

economaidd heb greu‟r lleiafrifoedd o faint sylweddol sydd wedi cael eu hallgau ac sy‟n nodweddu‟r 

pedair economi mwy.”48  Mae gwledydd llai nid yn unig yn fwy homogenaidd gymdeithasol, ac yn llai 

tameidiog, ond  maent yn arddangos llai o anghydraddoldeb incwm fel sy‟n cael ei nodi gan Niels 

Kærgård yn achos Denmarc: “mae‟n nodweddiadol bod undod ac ailddosbarthiad rhyngbersonol 

incwm yn haws mewn grwpiau bach a homogenaidd nac mewn grwpiau mawrion...mae‟n haws 

sefydlu undod mewnol a dosbarthiad incwm cyfartal mewn gwledydd llai nac mewn gwledydd 

mwy”.49 Golyga‟r cydlyniad gwell yma, lywodraethu mwy effeithiol a llwybr mwy araf at newid 

cymdeithasol neu addasiad economidd. 50  Mae atebolrwydd cryfach ac ymdiriedaeth uwch yn codi 

ansawdd y penerfyniadau a wneir yn ddemocrataidd. Ys dywed yr economegwyr Saesneg Armstrong 

a Read wrth awgrymu am wledydd bychain:  

                                                        
46 A. Casella, “Large countries, small countries and the enlargement of trade blocs”, European Economic Review, 40(2), 
(1996), 389–415. 
47 J.S. Mill, Of the Laws of Interchange Between Nations; and the Distribution of the Gains of Commerce among the Countries of the 
Commercial World (Llundain, 1844). 
48 W. Easterly ac R. Levine, “Africa‟s Growth Tragedy: Policies and Ethnic Divisions”, Quarterly Journal of Economics, 
Tachwedd 2007. 
49 John Kay, The Economics of Small States, (Caeredin: David Hume Institute, 2009). 
50 Niels Kærgård, “The Foundation for the Danish Welfare State: Ethnic, Religious and Linguistic Harmony”, Papur 
Gwaith, XIV International Economic History Congress, Helsinki, Awst 2006.   
51 Fitoussi a Laurent, “North by Northwest: What‟s wrong with the French model and how can the Nordic model help”, 
papur a gyflwynwyd yn y gynhadledd “The Nordic Model: Solutions for Continental Europe‟s Problems?”, Center for 
European Studies, Prifysgol Harvard, Mai 9-10, 2008. 
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Adeiladir cyfalaf cymeithasol drwy ddatblygiad sefydliadau cymdeithasol a dinesig. Mae’r sefydliadau hyn yn 

ymddwyn fel rhwydweithiau sydd yn rhwymo aelodau unigol cymdeithas ynghyd ac yn hwyluso cydlynu 

rhyngddynt hefyd yn ogystal â gorfodi safonau normal o ymddygiad, cilyddiaeth ac ymddiriedaeth drwy 

weithredu cosb effeithiol. Ystyrir bod y cydlyniad cymdeithasol sy’n ganlyniad i hyn yn fwy mewn 

gwladwriaethau bach oherwydd amlder y cyswllt uniongyrchol sydd yn bodoli rhwng y sawl sy’n gwneud y 

penderfyniadau a’u hetholwyr yn ogystal â’r hyn sydd rhwng aelodau cyffredin cymdeithas.51  

 

Mae‟r lefel uchel o homogenedd ac ymddiriedaeth mewn gwledydd bychain yn gwella eu gallu i ddod 

o hyd i gyfaddawd cymdeithasol.52  Mae gwledydd bach yn haws i‟w rhedeg, ac felly yn cael eu 

rheoli‟n well: caiff y costau eu lleihau o ganlyniad i‟r nifer llai o bobol sy‟n gwneud penerfyniadau a 

budd-ddeiliaid ac mae hyn yn lleihau costau masnachu a chymlethodau cydlynu‟r broses o wneud 

polisi.53  Mae hyn yn cyferbynu â gwledydd mwy lle ceir anghymhelliad yn aml i weithred 

gydweithiol.54  Yn ei waith dylanwadol o‟r 1980au, cyflwynodd Peter Katzenstein y ddadl yn, Small 

States in World Markets, bod eu gwendid tybiedig yn golygu bod gan wledydd bychain dueddiad uwch 

i gydweithio ar gyfer nod cydlesol.55 

 

Hyblygrwydd: Er mor fregus yw gwledydd bychain i sioc allgenaidd, golyga hyn eu bod yn well at 

addasu i niwed a gweithredu ad-drefnu strwythurol. Mae Jeffrey Frankel o Ysgol Kennedy, er 

enghraifft, wedi ysgrifennu am swyddogaeth gwledydd bychain fel arloeswyr byd-eang (gweler Tabl 

5).56  Ceir rhyw atsain yma o‟r dddadl ynglŷn â “labordai arloesi” a “ffederaleiddio i gadw‟r farchnad” 

sydd wedi hawlio pethau tebyg dros fuddianau datganoli gwleidyddol o fewn yr Unol Daleithiau yn 

yr ugeinfed ganrif a‟r Deyrnas Gyfunol yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg.57 Mae gwledydd mawr, 

datganoledig a gwledydd bach, cywasgedig yn gyd-destunau da ar gyfer meithrin meddwl dargyfeiriol, 

er, yn yr achos olaf, fel y nodwyd eisoes, gall fod yn ffynhonell o wydnwch yn gymaint â bod yn 

fynegiad o greadigrwydd. Ysgrifenna Katzenstein: “mae maint bach yn ffafrio trafodaeth a dysgu ac 

                                                        
52 Harvey W. Amrstrong a Robert Read, “Trade Growth in Small States: The Impact of Global Trade Liberalisation”, 
The World Economy, 21, 4 (1998), 563-585. 
53 Kuznets (1960). 
54 Avinash K. Dixit, “The Making of Economic Policy: A Transaction-Costs Politics Approach”, Constitutional Political 
Economy, 9, rhif. 1, (1996), 75-80. 
55 Mancur Olson, The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups, (Caergrawnt, MA: Harvard Economic 
Press, 1965).  
56 Peter J. Katzenstein, “Small States and Small States Revisited”, New Political Economy,  8(1), (2003), tud.16   
57 J. Frankel, “Some Big Ideas From Small Countries”, Awst 15, 2010:  
http://content.ksg.harvard.edu/blog/jeff_frankels_weblog/2010/08/15/some-big-ideas-from-small-countries/ 
58 B. Weingast, “The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic 
Development”, Journal of Law, Economics and Organisation, 11: 1 (Ebrill, 1995), 1-31 
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agoredrwydd economaidd a gall bod yn rhyngwladol fregus olygu rheolaeth dros lai o adnoddau a 

thebygrwydd o fwy o golled. Felly mae‟r amodau amgylcheddol bydd gwladwriaethau bychain yn 

gweithredu ynddyn nhw yn arbennig o dda am ddysgu uwch.”58  Mewn geiriau eraill, tra‟i fod yn 

ddirnadwy y gallai‟r UDA neu DG fod yn dyst i ailadroddiad digwyddiadau‟r argyfwng diweddar, 

mae‟n eithriadol o anhebygol y bydd pobl o Wlad yr Iâ neu‟r Gwyddelod yn gwneud yr un 

camgymeriadau fyth eto, gan eu bod wedi eu mewnosod yn boenus eisoes yn yr ymwybyddiaeth 

genedlaethol a chof sefydliadol.   

 

Mae rhai economegwyr wedi awgrymu nad yw‟r gallu yma sydd gan gwlad fach i arloesi‟n 

gymdeithasol, yn ymestyn i‟r hyn sy‟n cyfateb iddo yn y sector breifat wrth i annarbodaethau maint 

ymddwyn fel rhwystrau i ymchwil a datblygiad brodorol a throsglwyddiant technoleg (Briguglio, 

1995).59 Fodd bynnag, ceir amheuaeth ynglŷn â‟r honiad yma gan sustemau arloesi cenedlaethol uchel 

eu datblygiad mewn nifer o wledydd bychain - mae gan y Swistir er enghraifft, fwy o Wobrau Nobel 

fesul y pen o‟r boblogaeth nac unrhyw genedl arall a thair prifysgol yng 100 ucha‟r byd yn ôl yr hyn a 

farnir gan Brifysgol Jiao Tong.60  Mae Kay yn dadlau, dydy graddfa llai ddim yn golygu o reidrwydd 

ei fod yn llai soffistigedig (meddyliwch am argraffiad cyfyngedig), na chwaith fod cilfach yn golygu ei 

fod yn gyfystyr â lleol mewn byd lle “nad yw cystadleuaeth economaidd ……am y gallu … (i) 

ymfyddino rhaniadau a llongau dreadnought, ond yn hytrach am y gallu i ennill rhent economaidd 

drwy werthu ffonau teithiol a chemegolion arbenigol. Nid byddinoedd ar ffryntiau eang sy‟n cyflawni 

llwydiant economaidd, ond caiff ei draethodi ar ddatblygiad manteision cystadleuol cymharol fach 

mewn cwmniau a grwpiau o gwmniau. Rhai o‟r prif enillwyr yn y gystadleuaeth gyfoes hon fu‟r 

gwladwriaethau bychain sy‟n berchen ar economiau oedd yn gallu dilyn eu nerthoedd heb y parlys a 

grewyd gan wrthdaro rhwng diddorebau personol sefydledig, mawr.”61  Mae dyfalwch yng ngwyneb 

gwahaniaethau anferth hefyd yn creu ei lwyddiant ei hun, ys dywed cyn Brif Swyddog Gweithredol 

Nokia, J.O. Nieminen: “Pan fydd dyfeisiwr yn Nyffryn Silicon yn agor drws ei garej er mwyn dangos 

ei syniad diweddaraf, mae ganddo 50% o farchnad y byd o‟i flaen. Pan fydd dyfeisiwr yn y Ffindir yn 

agor drws ei garej, mae‟n wynebu tri throedfedd o eira”62   

 

                                                        
59 Peter J. Katzenstein, “Small States and Small States Revisited”, New Political Economy, Cyfrol. 8, Rhifyn.1, (2003).   
60 L. Briguglio, 'Small Island Developing States and Their Economic Vulnerabilities', World Development, 23, 10, (1995), 
1615-32. 
61 Andrew Oswald, “What we can learn from the Swiss”, The Independent, Hydref 30, 2008. 
62 Kay (2009); gweler hefyd Gerhard Schwarz a James Breiding, Wirtschaftswunder Schweiz: Ursprung und Zukunft eines 
Erfolgsmodells, Neue Zürcher Zeitung: Zurich, 2011. 
63 Michael Porter ac Örjan Sölvell, Finland and Nokia: Creating the World’s Most Competitive Economy, Harvard Business 
School Case: 9-702-427, Rev: Ebrill 23, 2008. 
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Macro-wleidyddiaeth y Meicro-raddfa:  Mae‟r Ysgol Ffrengig yn awgrymu ffynhonell ychwanegol 

o fantais maen nhw‟n ei alw yn “macro-economeg sefydliadol maint gwlad” o fewn yr Undeb 

Ewropeaidd.63 Maent yn egluro, bod polisi ariannol Keynesiaidd mewn gwledydd bychain yn 

annebygol o fod yn effeithiol oherwydd bod unrhyw stimiwlws yn syml yn sugno mewnforion i 

mewn, tra bod polisiau o ochr y cyflenwyr a anelir at godi cystadleurwydd cenedlaethol yn debygol o 

fod yn fwy llwyddianus. Mae “Cyfansoddiad Economaidd Ewrop” – a‟i absenoldeb o liferi polisi 

ariannol a phwyslais drwy agenda Lisbon ar newid strwythurol – wedi ei deilwra i anghenion 

gwledydd bach. Mae hyn yn atseinio beirniadaeth bod “meddylfryd gwlad fach” yn niweidio 

economi Ewrop.  “Dyma drasiedi‟r parth Ewropeaidd”, dadleuodd y dadansoddwr annibynol, 

Walter Münchau yn y Financial Times pan oedd yr argyfwng diweddar ar ei anterth, “a‟i fod wedi 

cael ei redeg fel casgliad o wledydd bychain” heb ddigon o bwyslais ar macro-bolisi o gymharu â 

micro-economeg cystadleurwydd.64 Er bod gan wledydd bychain llai o le ar gyfer stimiwlws 

economaidd dewisol, mae‟n bwysig i nodi eu bod yn dueddol o fod â llywodraethau mwy yn 

gyffredinol, a sefydlogyddion awtomatig cryfach o ganlyniad i hynny.65  Mae‟r gymysgfa a geir o 

ganlyniad i hynny yn fath o economeg y cyflenwr sy‟n gymdeithasol gynhwysol, ac fe welir enghreifft 

o hynny yn y gwledydd Llychlynaidd o dan pleidiau‟r Dde a‟r Chwith.  

   

 

 

 

Tabl 5: Arloeswyr Bach Mawr 

Gwlad Arloesiad Polisi 

Seland Newydd Targedu chwyddiant (1990) 

Tsile Pensiynau preifat (1990au) 

Singapor Codi tâl am dagfeydd (1975) 

Sweden Rheoli‟r Galw Keynesiaiadd (1930au) 

Estonia Trethi Fflat (1994) 

Costa Rica Diddymu‟r fyddin (1948) 

 

                                                        
64 Laurent a Le Cacheux (2010). 
65 W. Münchau, “The Euro-zone‟s tragic small-country mindset”, Financial Times, June 14, 2010, p.9. 
66 Dani Rodrik, “Why Do More Open Economies Have Bigger Governments?” yn Journal of Political Economy (106:5), 
(1998) pp 997-1032. 
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Adran Dau 

Goroesi’r Storm 

 

Yn nhrobwll argyfwng yr Ewro, mae cenhedloedd mwyaf gogledd-orllewinol a de-ddwyreiniol 

Ewrop wedi cael eu hisraddio, ceryddu a‟u hariannu. Yn ystod y gêm a ddilynodd o roi bai, mae dau 

ddarlleniad amgen o‟r digwyddiadau wedi cael eu trafod. Ceir un fersiwn – sydd yn boblogaidd 

ymhlith gwleidyddion a‟r farn gyhoeddus– sydd  yn gweld yr argyfwng mewn termau mytholegol 

mawr, yn stori foesoldeb cyfoes lle mae llywodraethau a wariodd gormod yn cael eu hysu gan 

hapfasnachwyr anfad. Cafodd hyn ei fynegi‟n fwyaf cyson gan Weinidog Cyllid yr Almaen, sydd yn 

adlewyrchu Angst Almaenig nodweddidol mewn ymateb i lacrwydd moesol eu partneriaid o Fôr y 

Canoldir ac Ibero-Geltaidd. Mae gwrando ar Wolfgang Schäuble fel cael darlith economeg gan y 

Brodyr Grimm. 66 

 

Y broblem gyda‟r stori yma o “foch a bleiddiaid” (PIGS a Wolves)”67 yw taw stori dylwyth deg yw hi 

heb fawr o sail mewn ffaith. Yr eglurhad amgen, er ei fod yn wleidyddol yn llai cyfleus, yw bod yr 

argyfwng yn un sustematig, yn adlewyrchu diffygion dylunio sylfaenol yng ngwneuthuriad undeb 

ariannol. Gallai‟r gwendiau strwythurol hyn, fod wedi arwain wedyn, yn anochel at y math o 

argyfwng a welsom, ar wahân i‟r camau a gymerwyd gan Lywodraethau unigol. Wrth ddewis y 

fersiwn blaenorol o ddigwyddiadau, mae gwneuthurwyr polisi Ewropeaidd wedi datblygu obsesiwn 

gyda symtomau ariannol anhwyler parth yr Ewro tra‟n anwybyddu yr achosion dyfnach mwy 

ariannol. Mewn gwirionedd, nid dyled cyhoeddus a chwyddodd yn y blynyddoedd cyn yr argyfwng 

ond yr un breifat.  Yn ei hanfod, golygai‟r cyfuniad o chwyddiant uwch ar gyrion y parth Ewro 

gyda‟r un gyfradd chwyddiant, bod gwir gyfraddau llog ar eu hisaf yn yr economiau oedd fwyaf gor-

boeth–sef yn union i‟r gwrthwyneb o‟r hyn fyddai polisi yn ei ragnodi‟n ddelfrydol. Nid y 

Gwyddelod (na‟r Groegiaid, y Portiwgeaid na‟r Belgiaid chwaith) sy‟n gyfrifol am y llanast. Methiant 

yw hwn a lifodd yn anochel o elfen coll yn y Cyfansoddiad Ewropeaidd: sef, gyda‟i waharddiad ar 

sofraniaeth ariannol, nad oedd unrhyw fodd ar gael, o dan undeb ariannol, o rwystro swigod 

lleoledig a hwyl wrth fenthyg rhag digwydd. Yn ffodus, mae yna “Drydedd Ffordd” ariannol – sydd 

yn tynnu ar arloesiad ardal gan wlad fach – ac sydd yn cadw‟r arian sengl tra‟n ail-sefydlu peth gallu 

ar gyfer polisi ariannol ar lefel aelod-wladwriaeth: sef ailgenedlaetholi rhannol er mwyn achub yr 

Ewro. 

                                                        
67 Wolfgang Schäuble, “Conquering Europe‟s Debt Mountain”, Project Syndicate (Gwefan), Rhagfyr 13, 2010. 
68 Mae PIGS yn acronym ar gyfer Portiwgal, Iwerddon, Groeg a Sbain; ac weithiau yr Eidal (Italy), sef PIIGS.  
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Dameg y Moch (neu’r PIGS) Afradlon 

Ymhell o fod yn gyllidol afradlon, am y rhan fwyaf o‟r ddegawd a hanner diwethaf, bu llywodraeth 

Iwerddon, os rhywbeth, yn eithafol grintachlyd yn ôl safonau Ewropeaidd. Bu gwarged gan  

Iwerddon bob blwyddyn o ganol y 90au tan 2006.  Cafwyd peth dal i fyny gyda gwario cyhoeddus 

oedd wedi methu  symud mor gyflym â thwf yn y 1990au, ac yr oedd gwariant cyhoeddus terfyn 

rhaglenni yn fwy na‟r hyn y cynlluniwyd amdano am y rhan fwyaf o‟r ddegawd, oedd yn 

adlewyrchiad o reolaeth gyllidebol wael. 68 Fodd bynnag yn 2007 gallai Iwerddon o hyd fod yn falch, 

os mai dyna‟r gair, o‟r sector llywodraeth lleiaf yn holl dir yr Ewro, ynghyd â‟r cyllid cyhoeddus 

cadarnhaf oll, ar wahân i Lwcsembwrg a‟r Ffindir. Yn ogystal â chwrdd â rheol diffyg 3% Maastricht 

yn hawdd am y rhan fwyaf o‟r ddegawd, gwnaeth Iwerddon ymdrechion glew parthed y rheol ddyled 

gyhoeddus 60%, gan dorri stoc y ddyled yn llym yn y cyfnod cyn yr argyfwng o dros 90% i dan 30% 

o‟r incwm cenedlaethol.    

 

Ymysg y cenhedloedd bychain eraill y daeth eu dyled sofran dan y chwyddwydr, arhosodd Portiwgal 

yn is na‟r cyfartaledd o ran dyled y llywodraeth trwy gydol cyfnod newydd yr Ewro. Tra bod gwlad 

Groeg yn sylweddol uwch na‟r cyfartaledd o ran lefel ei dyled ac i hyn waethygu‟n sylweddol gyda 

dyfodiad yr argyfwng, cyn hynny, ni chafwyd unrhyw newid mawr yn lefelau hanesyddol uchel ei 

dyled. Yn wir, yr oedd ei phroffil gwario yn  bendant ar y cyfartaledd - gan ffurfio‟r pwynt canolrif o 

ran gwariant cyhoeddus yr UE yn ystod y cyfnod hwn - gydag union 13 o aelod-wladwriaethau yn 

gwario mwy a 13 yn gwario llai (gweler Ffigwr 14).  Yn wir, mae pob un o‟r PIIGS naill ar 

gyfartaledd yr UE o ran gwario cyhoeddus, neu ymhell islaw‟r cyfartaledd. Diddorol yw nodi nad 

yw‟r gwledydd bychain sy‟n “gwario‟n fawr” - Sweden, Denmarc, etc - i raddau helaeth yn dioddef y 

trafferthion ariannol sy‟n bla ar y lleill.   

 

 

 

 

 

 

 
 
 
                                                        
68 Klaus Regling a Max Watson, A Preliminary Report on The Sources of Ireland’s Banking Crisis 

(Dulyn: Swyddfa Cyhoeddiadau Llywodraeth Iwerddon, 2010). 
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Ffigwr 14 

 
      Wedi ei atgynhyrchu oddi wrth: Linden a (2010)69 

Dyled Sofran: Nid Problem Fechan 

 

Bu problemau cyllidol economïau Iwerddon a Groeg yn flaenllaw iawn yn y ddadl ddiweddar 

ynghylch polisi.  Fodd bynnag, yn groes i‟r argraff a roddir mai po leiaf y wlad, uchaf yw‟r premiwm, 

dros y tymor canol, nid yw‟n ymddangos bod maint y wlad yn cael effaith ar brisio dyled y 

llywodraeth gan y marchnadoedd bondiau. Nid yw Ffigwr 15 yn dangos gwahaniaeth o gwbl, bron, 

                                                        
69 Michael Linden a Sabina Dewan The Greek Myth of Profligacy: the fiscal crisis in Greece isn’t about spending,  (Washington, DC: 
Center for American Progress, Mai 2010) 
http://www.americanprogress.org/issues/2010/05/greek_myth_profligacy.html 
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yng nghyfraddau cynnyrch cyfartalog bondiau a gyhoeddwyd gan wledydd bach a gwledydd mawr 

dros y cyfnod 2003 i Hydref 2010.70 

 
Ffigwr 15:  Costau Bod yn Fach 

 
Ffynhonnell : Eurostat 

 

Newidiodd y darlun gyda‟r argyfwng economaidd, gydag Ewrop Fechan ar gyfartaledd yn gorfod 

talu premiwm maint o 50 pwynt sylfaen. Mae‟r differyn hwn yn ganlyniad, i raddau helaeth, i sefyllfa 

nifer fechan o wledydd ymylol:  Iwerddon, Hwngari, Groeg a Gwledydd y Baltig lle cyflwynwyd 

rhaglenni caledi llawn er mwyn cadw argyfwng dyled sofran draw. Fel y gwelwn o Ffigwr 16, yn 

gyffredinol mae gan wledydd bychain - fel y‟u mesurir gan Fynegai Bregusrwydd Cyllidol Barclays 

Capital –gyllid cyhoeddus cadarnach na gwledydd mwy. Ac eithrio am yr Almaen a‟i hobsesiwn â 

chaledi, a‟r Iseldiroedd, gwlad o faint canolig, mae mega-wladwriaethau Ewrop oll mewn 

trafferthion, a‟r perfformwyr cyllidol gorau yw‟r Swistir a gwledydd Llychlyn. Fel y dangosodd Buiter 

a Rahbari mewn papur diweddar (gweler Tabl 6), mae‟r argyfwng cyllidol wedi cyffwrdd â phob 

economi, bron - gyda grŵp bychan yn unig o wledydd yr UE mewn cyflwr ariannol diogel.71  Mae 

dau o‟r deg yr effeithiwyd arnynt waethaf mewn gwirionedd yn wledydd mawr, ac y mae‟r rhai 

berfformiodd orau – ac eithrio yr Almaen – hefyd yn fychan: Denmarc, y Ffindir, Lwcsembwrg, 

Sweden, y Swistir a Norwy.   

 

 

                                                        
70 Dyma‟r cyfnod hwyaf y mae data cymharol ar gael ar ei gyfer gan eithrio Estonia. 
71 W. Buiter a E. Rahbari, Greece and the crisis in the Euro-zone, Centre for Economic Policy Research, Policy Insight Paper, 
rhif.51, (2010).   
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Ffigwr 16:  Mynegai Bregusrwydd Cyllidol, gwledydd yr EEA, 2010 

 

 

Ffynhonnell: Barclays Capital 
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Tabl 6:  Safle cyllidol gwledydd yr OECD 
 

  
    Atgynhyrchwyd o Buiter a Rehbari (2010) 
 
Mae dyled gros gwlad Groeg o 115% o CMC yn  Nhabl 6 yn ffigwr enfawr, ond mewn gwirionedd y 

mae fymryn llai nag eiddo‟r Eidal.  Yr oedd sefyllfa dyled Iwerddon pan gychwynnodd yr argyfwng 

mewn gwirionedd yn well nag un yr Unol Daleithiau, y DG na‟r Almaen, ac yn draean un Siapan. Bu 

gwledydd mawrion fel rheol yn fwy afradlon o ran pentyrru stociau mawr o ddyled gyhoeddus. 

Daeth gwledydd llai o dan fwy o bwysau am lefelau llai o ddyled gan yr ymddengys bod gan wledydd 

mwy fwy o rym pwyso. Ond mae hyd yn oed gwledydd mwy fel y DG yn awr yn gorfod mynd i‟r 

afael â mater cynaladwyedd dyledion, ac os bydd y gwledydd llai yn parhau i dyfu‟n well na gwledydd 

mwy, ac yn cario llai o faich dyled, yna gall gwledydd llai fod mewn sefyllfa gadarnach i fwrw ymlaen.  
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Awgrymodd rhai awduron fod y PIGS i ryw raddau yn gyfrifol am yr argyfwng oherwydd natur 

gylchol eu polisïau cyllidol yn y cyfnod yn arwain at yr argyfwng.72  Fodd bynnag, fel y gwelwn o 

Dabl 7, pan fesurwn safbwynt cyllidol (y newid yng nghydbwysedd strwythurol y llywodraeth) yn 

erbyn y newid yn y bwlch allbwn gan 14 aelod parth yr Ewro y mae data ar gael ar ei gyfer yn y 

cyfnod yn arwain at yr argyfwng economaidd byd-eang, fe welwn mai dim ond un wlad yr 

effeithiwyd arni gan ddyled sofran oedd â pholisi cylchol: Groeg.  Yr oedd gan Sbaen bolisi gwrth-

gylchol yn y cyfnod hwn, ac yr oedd y tri arall (Iwerddon, yr Eidal a Phortiwgal) yn sylfaenol niwtral. 

Polisi cymedrol gylchol oedd gan wlad Groeg, hyd yn oed, o gymharu ag Awstria sydd wedi cadw ei 

statws A Driphlyg ymysg yr asiantaethau graddio credyd.   

 

Tabl 7: Natur Gylchol Polisi Cyllidol Gwledydd Parth yr Ewro, 2000-2007 
Cylchol Gwrth-gylchol Niwtral 

CRYF: 
Awstria 

CYMEDROL: 
Groeg 
Slofenia 

CRYF: 
Cyprus 
Y Ffindir 

CYMEDROL: 
Slofacia 
Ffrainc 
Sbaen 
Yr Almaen 

Gwlad Belg 
Yr Iseldiroedd 
Portiwgal 
Iwerddon 
Yr Eidal 

Ffynhonnell: IMF, cyfrifiadau’r awdur ei hun 
 

Mae‟n amlwg nad gwario afradlon yn unig yw ffynhonnell yr argyfwng dyled sofran. Hanfod y 

broblem gyllidol fel y‟i gwelwyd yn y chwyddo enfawr mewn diffyg yn dilyn dyfodiad yr argyfwng (a 

guddiwyd yn achos Groeg hyd nes i‟r weinyddiaeth newid) oedd, yn achos Groeg, refeniw trethi 

gwael o ganlyniad i‟r cwymp ym mhris tai; yn achos Iwerddon, costau achub y banciau; ac arbed ac 

osgoi talu trethi yn achos y naill a‟r llall. Er y gellid dadlau y dylsai llywodraethau fod wedi bod yn 

fwy gwyliadwrus a gweithredol yn yr holl feysydd hyn, nid oedd tarddiad yr argyfwng yn ganlyniad 

uniongyrchol i newidiadau yn eu polisïau cyllidol. 73    

 

 

 

 

 

                                                        
72 Garret Fitzgerald, “Ireland‟s fiscal irresponsibility undermined the Euro-zone”, The Irish Times, Mai 15 2010. 
73 Walter Münchau, “Why the stability pact is irrelevant”, Euractiv.com, Hydref 26, 2010. 
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Pechod Ymylol yr Ewro 

 

Yr oedd gan ymylon parth yr Ewro broblem ddyled, ond preifat yn hytrach na chyhoeddus ydoedd 

yn ei hanfod, wedi ei fwydo gan fewnlifiadau enfawr o gyfalaf. Yn eironig, fel yr awgrymodd rhai, 

gallasai diffygion is yn Iwerddon a Sbaen - ynghyd â mwy o gredinedd i bolisïau arianyddol a 

chyfraddau llog ledled Ewrop - fod wedi “gwthio” buddsoddiadau preifat i mewn.74   

    

Fel y gellir gweld o Ffigwr 17, cynyddodd dyled aelwydydd preifat yn gryf ym mhob man yn ymylon 

parth yr Ewrop o 2001 i 2007, gan ddyblu, bron, yn achos Iwerddon a gwlad Groeg.  Yr oedd y 

ddyled gyhoeddus yn y bedair gwlad naill ai yn gostwng neu yn sefydlog yn ystod y cyfnod hwn.    

  

Ffigwr 17 

Dyled Aelwydydd a’r Sector Di-Elw 

 

Ffynhonnell: Eurostat 

 

                                                        
74 Avinash Persaud, “The narrative outside of Europe about Europe‟s fiscal crisis is wrong”, gwefan voxeu.org, Mehefin 
17, 2010. 
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Gyrrwyd y ffrwydriad hwn mewn credyd preifat i raddau helaeth gan ymchwydd mewn eiddo: rhwng 

2000 a 2007 cododd prisiau eiddo preswyl i‟r entrychion yng ngwlad Groeg (89%) ac Iwerddon 

(90%).  Yn yr Almaen, ar y llaw arall, cwympodd prisiau tai o bron i 7%.  O ran y farchnad dai, felly, 

yr oedd ardal parth yr Ewro yn cynnwys mwy nag un wlad gyda chwyddiant digid-dwbl, tra bod ei 

phrif economi yn dioddef datchwyddiant eiddo.  

 

Daw darlun tebyg, er yn fwy gronynnog, i‟r amlwg pan edrychwn ar fenthyca corfforaethol. Fel y 

gwelwn o Ffigwr 18, yr oedd dyled gorfforaethol yr Almaen unwaith eto yn weddol sefydlog yn y 

cyfnod yn arwain at yr argyfwng.  Gwelodd Portiwgal (20%), Sbaen (43%) a Groeg (52%), fodd 

bynnag, gynydd sylweddol mewn dyled gorfforaethol yn y pum mlynedd cyn yr argyfwng. Cafwyd 

cynydd mwy cymedrol yn  Iwerddon tan yr argyfwng ei hun a ychwanegodd 55% wedyn at fenthyca 

corfforaeth anariannol Iwerddon.   

Ffigwr18  Dyled Corfforaethau Anariannol 

 

Ffynhonnell: Eurostat 

Mae‟r patrwm hwn o dwf enfawr mewn credyd ar y cyrion a fawr ddim twf credyd yn yr Almaen yn 

ein harwain at un o benderfynyddion allweddol yr ymchwydd credyd: y craidd oedd yn ei gyllido. 

Gellid dweud fod cyrion parth yr Ewro wedi dioddef o fath o “bechod ymylol yr Ewro” - nid, fel yn 
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achos gwledydd America Ladin, anallu i fenthyca dramor yn arian y wlad - ond i‟r gwrthwyneb, 

tuedd bendant i fenthyca dramor yn yr hyn oedd yn awr yn arian y wlad, sef yr Ewro. Mae wyth deg 

pump y cant o fondiau trysorlys Iwerddon yn awr ym meddiant trigolion tramor, o gymharu â 15% 

cyn cyflwyno‟r Ewro.75  

 

Sbardun y diffyg deuol hwn o ddyled breifat ac allanol oedd y gwahaniaeth mewn chwyddiant rhwng 

y cyrion a‟r craidd. Golygodd cyfraddau chwyddiant uwch ar y cyrion ynghyd â chyfradd llog enwol 

cyffredin i‟r UE fod gwir gyfraddau llog yn is. Medrodd banciau yn yr Almaen oedd yn ymdrechu i 

ddod o hyd i gyfleoedd buddsoddi ganfod benthycwyr parod mewn mannau fel Iwerddon a Groeg.  

Roedd polisi arianyddol yn y gwledydd hyn yn fwy pleidiol gylchol nac unrhyw beth a wnaed ar yr 

ochr gyllidol - ac roedd hyn oherwydd cynllun yr undeb arianyddol nac unrhyw ddewis polisi ar ran y 

gwladwriaethau llai.   

 

Yr Ateb Polisi: cael eich teisen arianyddol a’i fwyta 

 

Fel y dywedodd yr economegydd Paul De Grauwe, mewn llawer ffordd mae‟r arweinwyr 

Ewropeaidd yn “ymladd y gelyn anghywir”.76  Dyma‟r broblem gyda‟r ymateb polisi: 

 

 mae‟n canolbwyntio ar ddyled gyhoeddus tra bod y broblem yn bennaf yn breifat ei 

tharddiad 

 

 mae‟n pwysleisio ar bolisi cyllidol, tra bod y broblem (a‟r atebion) yn y tymor hwy yn 

arianyddol yn bennaf 

 

 mae‟n beio gwledydd llai am y broblem, tra bod y gwreiddiau yn sustemaidd 

 

Mae gweithredoedd dosbarth gwleidyddol Ewrop hyd yma, fel y nododd Kenneth Rogoff, wedi troi 

problem dyled breifat yn broblem dyled sofran, ac y mae‟r alcemi economaidd hwn yn dal i gymylu 

barn llunwyr polisi.77  Nid oes gan y gwledydd sydd mewn dyled fawr o obaith am ddim ond 

                                                        
75 Finnbar Flynn, “Ireland says domestic bond buying may rise as default ruled out”, Bloomberg.com, Rhagfyr 17, 2010.  
76 Paul de Grauwe, “Fighting the wrong enemy”, Gwefan Voxeu.org, Mai 19, 2010. 
77 Kenneth Rogoff, “The Euro at mid-crisis”, Gwefan Project Syndicate, Rhagfyr 2, 2010. 
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“degawd goll” o oferedd anferthol, gyda‟r sector cyhoeddus yn rôl Sisyphus, wedi ei wanhau gan 

ymborth bara-dŵr caledi, yn gwthio eu craig i fyny allt gynyddol serth.         

 

Nid yw‟r atebion cyfredol yn mynd i‟r afael â geo-ddeinameg dyled: fod dyled allanol yn gwanio‟r 

economi, gyda phob taliad llog yn gwneud y genedl yn dlotach, mewn modd nad yw‟n digwydd gyda  

dyled ddomestig gan y cedwir yr incwm. Ond maent yn methu ymdrin hefyd â‟r pwnc geo-

economaidd a achosodd y broblem i ddechrau: sut y gallwn ni atal chwyddiant uchel mewn rhai 

gwledydd rhag arwain at gyfraddau llog isel mewn gwirionedd a thrwy hynny chwyddo swigod 

asedau lleoledig a sbri benthyca yng nghyd-destun undeb arianyddol?  Yn yr ystyr hwn, fel y 

dadleuodd Persaud78, mae‟r UE yn wynebu problem Tinbergen glasurol: nid oes ganddi‟r offerynnau 

polisi ar gyfer y nod polisi gwrthgyferbyniol o osgoi balansau eithafol rhag cronni ar lefel 

genedlaethol, a dileu sofraniaeth arianyddol ar yr un pryd. 

 

Beth yw’r ateb, felly? 

Da o beth fuasai i Iwerddon, ar waethaf ei thrafferthion, anwybyddu lleisiau croch Unoliaethol sydd 

yn clodfori rhinweddau tybiedig cael gwared â‟r Ewro a “dychwelyd adref” at Sterling.79  Ni wnaeth 

yr undeb ariannol arbennig hwnnw fawr o les i economi Iwerddon cyn i‟r punt ddatgysylltu ei hun yn 

1979.  Ac yr oedd y ffaith eu bod wedi eu clymu wrth bunt oedd wedi ei phwmpio ar steroidau 

economaidd gan Filltir Sgwâr or-afieithus wedi anrheithio gweithgynhyrchu yng Nghymru a‟r Alban 

yn y blynyddoedd cyn y Cwymp.     

 

Byddai gadael yr Ewro, yn y cyfamser, yn llawn peryglon cyfreithiol a logistaidd. Diolch byth, mae 

ateb arall: hybrid o undeb arianyddol gyda hyblygrwydd lleol, ateb y llynges fechan. 

 

I wrthweithio swigod chwyddiant yn y dyfodol, gellid annog llywodraethau cenedlaethol y tu hwnt i 

cordon sanitaire Ewrop i sefydlu unedau cyfrifo cenedlaethol newydd (NUA80) yn fynegedig â 

chwyddiant. Er bod hyn yn arloesol yng nghyd-destun undeb arianyddol, nid yw‟r syniad o uned 

gyfrifo sy‟n ddiogel rhag chwyddiant ynddo‟i hun yn syniad newydd, gan iddo gael ei awgrymu gyntaf 

yn y 19eg ganrif81 a‟i hybu yn yr 20fed gan ddau o sylfaenwyr economeg fodern, Irving Fisher ac Alfred 

                                                        
78 Persaud (2010). 
79  Daniel Hannan, “There is a way out for Ireland, and Britain should stand ready to offer it”, Daily Telegraph, Tachwedd 
17, 2010. 
80 „nua‟ yw‟r gair Gwyddeleg am „newydd‟ 
81 Simon Newcomb, “The Standard of Value”, North American Review, Medi 1879,  223-237. 
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Marshall.82  Mae‟r syniad hyd yn oed wedi ei weithredu yn gyfan gwbl yn llwyddiannus yn Chile gyda 

chreu‟r Unidad de Fomento ym 1967, a oedd, erbyn y 1980au, wedi dod yn brif uned gyfrifo ar gyfer 

cytundebau tymor hir i ganolig (benthyciadau ceir, benthyca corfforaethol a gwarannau llywodraeth) 

tra defnyddir y peso ar gyfer cyflogau a phrisiau, ac y mae hyn yn parhau hyd heddiw.  

  

Y rhesymeg y tu ôl i‟r UF yn Chile oedd gwrthweithio chwyddiant digid-dwbl, ond yn ôl yr  

economegydd ymddygiadol sydd wedi pledio achos mabwysiadu‟r syniad yn y DG ac UDA, buasai 

uned cyfrifo mynegiedig yn help i liniaru‟r “rhith arian” sydd yn ffactor mor gryf mewn swigod eiddo 

ac asedau eraill.83  Nid rhai seicolegol yn unig, fodd bynnag, yw ei atyniadau i barth yr Ewro. Buasai 

gwerth NUA mewn Ewros yn cael ei gyfoesi yn ddyddiol ar sail rhyngosod y gyfradd chwyddiant 

fisol berthnasol. Petai cyfran ddigon mawr o gredyd ariannol cartref yn cael ei gynnal mewn NUA, 

buasai hyn yn caniatáu llywodraeth cenedl i gynnal polisi arianyddol gwrth-gylchol, gan ddylanwadu 

ar y gyfradd llog trwy gyhoeddi dyled gyhoeddus mewn NUA.     

 

Nid yw‟r syniad o uned cyfrifo genedlaethol y tu mewn i undeb arianyddol - math o ECU wrthdro - 

yn newydd. Ymddangosodd gyntaf fel cynnig pendant fel rhan o‟r ddadl ynghylch undeb arianyddol 

Awstralasaidd ar ddechrau‟r ddegawd. Dadleuodd economegydd blaenllaw a chyn-ymgynghorydd i‟r 

Banc Canolog y gallai uned gyfrifo gyfochrog i Seland Newydd, wedi‟i fynegeio yn erbyn 

chwyddiant, prisiau tai, CMC enwol neu delerau masnach, fod yn “fodd i wlad ennill manteision 

macroeconomaidd arian a chromlin elw ar wahân.”84 Mewn geiriau eraill, cael eich teisen arianyddol 

a‟i bwyta.   

 

Gan y byddai‟n rhaid cyhoeddi “cyfradd gyfnewid” gychwynnol, mae hyn yn rhoi cyfle i 

ailstrwythuro‟r dyled gyhoeddus, a hyd yn oed dyled breifat, yn gyflym a diwnïad y cred llawer awdur 

- Changhellor yr Almaen, hyd yn oed, i bob golwg - fydd yn anorfod beth bynnag rywbryd..85  

Byddai “ail-enwi” bondiau cyfredol mewn NUA – dyweder, ar 70% o‟u gwerth – yn gwneud i 

ffwrdd â rhan helaeth o‟r mynydd o ddyled allanol sydd yn bygwth llusgo Iwerddon a Groeg yn 

                                                        
82 Irving Fisher, “A Compensated Dollar”, Quarterly Journal of Economics, Chwefror 27, 1913, 2130-235; Alfred Marshall, 
Money, Credit and Commerce, (Llundain: Macmillan, 1923).  
83 Robert J. Shiller, The Case for a Basket: A New Way of Showing the True Value of Money (Llundain: Policy Exchange, 2009); 

Robert J, Shiller, The Subprime Solution: How Today's Global Financial Crisis Happened, and What to Do about It  (Princeton, 
New Jersey: Princeton University Press, 2008). 
84 Andrew Coleman, “Three Perspectives on an Australasian Monetary Union”, Reserve Bank of Australia Annual 
Conference Proceedings, 2001. 
85 Ricardo Cabral, “The PIGS‟ external debt problem”, Gwefan Voxeu.org , Mai 8, 2010; Barry Eichengreen, “Europe‟s 
inevitable haircut“, Gwefan Project Syndicate, Rhagfyr 9, 2010. 
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ddyfnach i ddirwasgiad ac ansolfedd, ac am y byddai credydwyr, er yn gorfod dioddef “torri eu 

gwalltiau” er hynny yn cael eu talu mewn Ewros o hyd, lle byddai bondiau yn dod dan y gyfraith leol 

gellid rhoi hyn mewn grym trwy ddeddfwriaeth leol frys.86  Byddai‟r gwledydd dan sylw yn wynebu 

premiymau uwch ar eu benthyca allanol o ganlyniad - ond ran amlaf, mae hyn eisoes wedi ei brisio 

gan y marchnadoedd. Byddai‟r ailstrwythuro a ragwelid o raid yn arwain at Torschlusspanik - ras wyllt 

at y drysau gan fuddsoddwyr - a byddai angen cyfuniad pellach o gefnogaeth gan yr ECB, IMF a‟r 

UE fel clustog rhag ei effeithiau ar y sector bancio yn y tymor byr. Ond gall rhoi arian cyhoeddus 

allan yn y tymor byr helpu i ddwyn arian preifat i mewn yn y tymor hir apelio fwy na rhoi siec gwag 

eithriadol o drwchus i fuddsoddwyr preifat.        

 

Mae peth tebygrwydd rhwng ein cynnig ag awgrym cynharach Martin Feldstein y dylai gwlad Groeg 

gael gwyliau o‟r Ewro trwy ail-gyflwyno‟r drachma dros dro.87 Mae‟n wahanol i gynllun Feldstein ar 

ddau bwynt pwysig: 

 

 does dim angen gadael yr Ewro, na chreu arian trafod newydd, gyda holl anawsterau 

ymarferol hynny. Yr Ewro fyddai‟r unig arian cyfreithlon o hyd. 

 

 mae‟n llai o ddraen ar adnoddau na dyled allanol – mewn modd tebyg i‟r polisi peso-eiddio 

yn yr Ariannin yn 2002 – tra buasai cynllun Feldstein yn cynyddu cost cymharol gwasanaethu 

dyledion wrth i‟r arian trafod cartref newydd golli ei werth. 

  

Buasai gan wlad â NUA mewn gwirionedd ei chyfradd llog genedlaethol ei hun – a dylai hyn 

warchod rhag cyfraddau llog isel gwirioneddol yn  creu chwyddiant at y dyfodol. Buasai  Iwerddon 

yn parhau i allu elwa o integreiddio, ond yn adennill y gallu i redeg polisi arianyddol gwrth-gylchol fel 

yswiriant yn erbyn “siociau economaidd” lleol eu natur. Awgrymwyd fersiwn o‟r ateb hwn gan yr 

economegydd Almaenaidd Rainer Maurer88 (a‟i adleisio gan eraill89) ar ffurf treth trafodion ariannol 

ranbarthol neu gymhorthdal - er, yn yr achos hwn, wedi ei bennu gan Fanc Canolog Ewrop, yn 

hytrach nac awdurdodau cenedlaethol, mewn ymateb i amodau economaidd lleol. 

 

                                                        
86 Lee C. Buchheit a G. Mitu Gulati “How to Restructure Greek Debt” Mai 7 2010 Ar gael ar SSRN: 
http://ssrn.com/abstract=1603304. 
87 Martin Feldstein, “Let Greece take a holiday from the euro-zone”, Financial Times, Chwefror 17, 2010. 
88  Rainer Maurer, “The euro-zone debt crisis – A simple theory, some not so pleasant empirical calculations and an unconventional 
proposal”, Working Paper, Prifysgol Pforzheim (2010). 
89 Persaud, (2010); Stanley Black, “Fixing the flaws in the Euro-zone”, Voxeu.org, Tachwedd 23, 2010. 
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Boed y prosesau gwneud penderfyniadau yn ganolog neu yn ddatganoledig, effeithiau‟r holl gynigion 

hyn gyda‟i gilydd yw cyflwyno amrywiad rhanbarthol mewn cyfraddau llog enwol ( i greu mwy o 

unffurfiaeth mewn cyfraddau gwirioneddol). Mae hyn yn swnio‟n groes i‟r weledigaeth o undeb 

arianyddol, ond fel y dadleua Stanley Black, nid yw‟n wahanol iawn i drefn y cyfraddau gostyngiad 

rhanbarthol a weithredwyd gan y 12 Banc Cronfa Wrth Gefn yn yr Unol Daleithiau - yn unochrog 

tan y 1930au - mewn ymateb i siociau lleol.90   

 

Gall yr uchod swnio fel petai‟n bell iawn oddi wrth y brwdfrydedd mawr dros yr Ewro yn 1999.  Y 

mae‟n golygu ail-gyflwyno math o “arian trafod cysgodol” gyda‟i gyfradd llog ei hun, ei gyfradd 

gyfnewid ei hun (perthynol i unedau cyfrifo cenedlaethol eraill) ac ail-eni polisi arianyddol 

cenedlaethol. Efallai mai‟r effaith yn y tymor byr fydd creu marchnad gyfalaf fymryn yn llai 

integredig. Ond efallai bod yr enghraifft Americanaidd - parhaodd cyfraddau llog rhanbarthol ymhell 

i‟r 20fed ganrif - yn profi y gall creu “undod mwy perffaith” mewn termau arianyddol gymryd 

cenhedlaeth o leiaf.91    

  

Pysgod Mawr mewn Llynnoedd Bach  

 

Y mae caveat pwysig i hanes llwyddiant gwledydd bychain sydd yn arwydd o fethiant sefydliadol sy‟n 

gyffredin i sawl gwlad fechan: cyfeillach afiach.92  Mae natur bentrefol cysylltiadau gwlad fechan, a 

all, yng nghyd-destun llif gwybodaeth a chryfder cyfalaf cymdeithasol fod yn fanteision, hefyd greu 

milieu i fonopolïau, ymddygiad ceisio mantais, rheoleiddio gwan a llygredd plaen ffynnu. Fel y noda 

Farrugia (1993) : “Mae modd addasu a newid penderfyniadau a gweithredoedd angenrheidiol, ac 

weithiau eu dirymu yn llwyr, gan ymyrraeth bersonol a phwysau‟r gymuned. Mewn achosion eithafol, 

gall cysylltiadau personol a theuluol agos arwain at nepotistiaeth a llygredd.” 93 

 

Pan gymysgir hyn â sector ariannol y mesurir ei dyled mewn lluosyddion CMC domestig sy‟n cyfateb 

yn genedlaethol i gynllun Ponzi, yna does ond angen dymchweliad byd-eang i greu trafferth. O Golf-

gate Iwerddon i awgrymiadau yng Ngwlad yr Iâ fod gelyniaeth bersonol wedi peri i‟r banc canolog 

                                                        
90 Black, (2010).   
91 John Landon-Lane a Hugh Rockoff, Monetary Policy and the Regional Interest Rates in the United States 1880-2002, NBER 
Working Paper, Tachwedd 2004. 
92 Fintan O‟Toole, Ship of Fools: How Stupidity and Corruption Sank the Celtic Tiger, (London: Faber & Faber, 2009) 
93 Charles Farrugia, “The Special Working Environment of Senior Administrators in Small States,” World Development,  
21, (1993), 221-226. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VC6-45KN8CY-Y/2/c84091115cd18a05bb4543e04d904f5a
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wrthod achub Glitnir, neu fod preifateiddio Landsbanki yn ganlyniad i gynnig swyddi i aelodau Plaid 

Annibyniaeth, fel y dywed aelod presennol o Bwyllgor Polisi Arianyddol Gwlad yr Iâ, Anne Sibert: 

“Hyd yn oed os nad yw amheuon o‟r fath yn wir, mae‟r gred ymysg llawer y gallant fod yn wir yn 

niweidio cydlynu cymdeithasol a chyfreithlondeb y wladwriaeth.”94  Ymateb Iwerddon a Gwlad yr Iâ 

i‟r diffyg hyder hwn fu gwrando ar gyngor Gide a galw, nid ar y bataliynau mawr, ond ar arbenigwyr 

tawel gwledydd bychain na cyffyrddwyd â‟r haint: galwodd Gwlad yr Iâ ar y Norwyaid95 tra bod y 

Gwyddelod wedi galw ar rywun o‟r Ffindir.96   

 

Nid yw sefydliadau ariannol mawr a gwledydd bychain o raid yn gyfuniad gwenwynig, fel y dengys 

esiampl y Swistir.97  Fodd bynnag, mae‟n cymryd cenedlaethau i ddatblygu‟r arbenigedd sefydliadol 

angenrheidiol i atal ymchwydd credyd rhag troi yn gwymp ariannol. Yng nghyd-destun yr Alban, fu â 

sector ariannol ers canrifoedd, absenoldeb llwyr sefydliadau rheoleiddio lleol, nid eu gwendid, oedd 

prif achos problemau RBS a HBOS.  Ac fel y dengys Ffigwr 19, mae gwledydd bychain, hyd yn oed 

wedi‟r argyfwng, yn parhau i fod â mantais gymharol fel canolfannau rhyngwladol i wasanaethau 

ariannol. Mae‟r marchnadoedd yn y gwledydd bychain cryf (Gwlad Belg, Iwerddon, Lwcsembwrg a‟r 

Swistir) yn gyfrifol am gyfran uwch o ddyled UDA na “banciwr America”, China. Fel y dadleuodd yr 

IMF wrth gymharu perfformiad Iwerddon a Gwlad yr Iâ â Hong Kong a Singapôr - y naill a‟r llall yn 

economïau bychain gyda sectorau bancio mawr mewn perthynas â‟u hincwm cenedlaethol - nid yw 

hyn o raid yn broblem os oes trefn reoleiddio gadarn, y gall gwledydd bychain wneud yn berffaith 

rwydd.98 

 

 

 

 

 

 

                                                        
94 Anne Sibert, “Under-sized? Could Greenland be the new Iceland? Should it be?”, Vox.eu, Awst 10, 2009. 
95 Daethpwyd â llywodraethwr banc canolog ac ynad Ffrengig a aned yn Norwy i mewn i ymchwilio i weithgaredd 
troseddol posibl. 
96 Bydd Peter Nyberg, cyn-swyddog yng Ngweinyddiaeth Gyllid y Ffindir, yn bennaeth y Comisiwn Ymchwilio i Fancio 
Iwerddon.      
97 Mae pedwar o‟r deg ar hugain o sefydliadau ariannol sustemaidd bwysig a enwyd yn ddiweddar gan y Bwrdd 
Sefydlogrwydd Cyllidol rhyngwladol yn dod o‟r Swistir. 
98 Cronfa Ariannol Ryngwladol, „Cross-cutting themes in economies with large banking systems‟, IMF Policy Paper, 
Ebrill 2010 (http://www.imf.org/external/np/pp/eng/2010/041610.pdf). 
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Ffigwr 19:  Perchenogaeth gwledydd o warannau UDA 

 

Ffynhonnell: Ystadegau Trysorlys UDA, Mehefin 30 2009 
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Adran 3 

Mantais y Llynges Fach: pam y gall bychan fod yn hael o hyd 

  

Mae economïau agored bychan... fel cychod rhwyfo ar gefnfor. Ni all rhywun ragweld pryd y byddant yn 

dymchwel; mae llywio gwael yn  gwneud posibilrwydd trychineb yn fwy tebygol ac y mae twll yn y cwch yn 

gwneud hynny’n anorfod. Ond mae’r siawns o gael eu taro gan don yn sylweddol, waeth pa mor dda y maent 

yn cael eu llywio ac waeth pa mor gadarn ydynt.99 

 

Os dysgodd yr argyfwng economaidd unrhyw beth i ni, fe ddysgodd i ni nad yw unrhyw wlad - mawr 

neu fach - wedi ei hynysu‟n llwyr rhag yr economi byd-eang. Nid oes gan yr un genedl amddiffyniad 

llwyr - ac nid yw gwledydd bychain yn eithriad yn hyn o beth. Ond mae gwledydd mawr hefyd wedi 

“tyfu‟n llai” ac yn gorfod ymdopi â her rheolaeth economaidd yng nghyd-destun ansicrwydd mewn 

modd y bu gwledydd bychain yn ymdopi ers cenedlaethau. Mae gwledydd bychain wedi dysgu 

gwytnwch y ffordd anodd - yn groes i ddarlun Stiglitz uchod - trwy ddatblygu dwy strategaeth 

generig i osgoi cael eu dymchwel, a gall gwledydd mawr ddysgu o hyn: crynoder neu falast a bod yn 

chwim wrth lywio eu llwybr trwy‟r storm.    

 

Ugain mlynedd yn ôl, rhannodd Michel Albert gyfalafiaeth yn amrywiadau generadid a alwodd ef yn 

Alpaidd neu Forwrol yn ôl y gwahanol fathau o yswiriant a grewyd mewn cymuned amaethyddol yn 

y Swistir neu yn nhŷ coffi Edward Lloyd: y naill yn sustem o risg gymdeithasedig, a‟r llall yn cymryd 

risg unigol. Datblygodd y rhain yn fodelau o gyfalafiaeth oedd yn pwysleisio naill ai fenter unigol - y 

model Eingl-Sacsonaidd - neu fenter gydweithredol, y dewis Alpaidd/Rheinaidd.100 

 

Y model Alpaidd – eto gydag eithriad amlwg yr Almaen sy‟n dynwared gwlad fechan – yw‟r model 

gwlad fechan „par excellence‟ o bartneriaeth gymdeithasol, gyda fersiynau chwith eu naws yn 

Llychlyn a model mwy canoledig a thuedd at fusnes yn y Swistir. 

 

Daeth fersiwn gwlad-fechan arall o‟r agwedd forwrol - sy‟n fwy traddodiadol gysylltiedig â‟r 

traddodiadol Eingl-Americanaidd o unigolyddiaeth arwrol - i‟r amlwg dros y deng mlynedd diwethaf 

                                                        
99 Joseph. E. Stiglitz, “Boats, Planes and Capital Flows”, Financial Times, Mawrth 25, 1998. 
100 Michel Albert, Capitalism against capitalism, (Llundain: Whurr, 1993).  
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wrth i Wledydd y Baltig ac Iwerddon gymryd agwedd fwy amlwg neoryddfrydol at bolisi 

economaidd.   

  

Mae Tabl 8 yn cyflwyno gwledydd fesul cwadrant ar sail y raddfa y maent yn agored i fasnach (tuag 

allan neu tuag i mewn) a lefel eu corfforaethyddiaeth.101 Gallai Cymru a‟r Alban, gyda‟u traddodiadau 

sosialaidd a democrataidd cymdeithasol, fod yng Nghwadrant 1 yn unig: yr hafan Alpaidd yr ydym 

yn ei galw yn “llynges fechan” mewn gwrthgyferbyniad ag unigolyddiaeth y marina, risg uchel y 

treillong, a dibyniaeth yr iard longau ar y wladwriaeth.   

 

Tabl 8:  Gwledydd yr UE-15 Fesul Cwadrant  

 

 

Mae‟r gwledydd  Alpaidd, yn gyffredinol, wedi goroesi‟r storm yn fwy effeithiol, a buan y dysgodd y 

gwledydd bychain y wers hon, ac ymaddasu. Mae  Iwerddon, wrth drin yr argyfwng presennol, yn 

gorfod atgyfodi ei thraddodiad brodorol o “gorfforaetholiaeth ddemocrataidd” sy‟n golygu cytundeb 

                                                        
101 Dynodiad corfforaethyddiaeth ar sail Alan Siaroff, “Corporatism in 24 industrial democracies: meaning and 
measurement”, European Journal of Political Research, 36 (1999), 175–205.   
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rhwng tair ochr yr undebau, busnes a‟r wladwriaeth. Mae  Gwlad yr Iâ wedi cadw ac atgyfnerthu ei 

model cymdeithasol Nordig ei hun trwy‟r dirwasgiad. Tra bod Gwledydd y Baltig wedi dilyn llwybr 

gwahanol o galedi radical, llwyddwyd i wneud hyn yn unig trwy gonsensws cryf a threfnedig sydd y 

tu ôl i‟r diwygiadau. Mae‟r gwledydd Nordig eu hunain - a lywodraethir bellach, ar wahân i Norwy 

nad yw‟n aelod o‟r UE, gan bleidiau canol y dde - yn ceisio creu math newydd o wladwriaeth glyfar 

sy‟n asio cynnydd cymdeithasol gyda menter y sector preifat fel y rhagwelwyd yn y 1990au gan 

synthesis polisi cymdeithasol blaengar Denmarc o hyblygrwydd a sicrwydd.   

 

Mae asio‟r Alpaidd a‟r Morwrol yn rhoi bod i‟r syniad o‟r genedl fel llynges fechan - gan gyfuno 

nawdd cymdeithasol cyfunol gydag ysbryd anturus y cefnfor. Fel gyda delwedd y gwyddau hedegog a 

ddefnyddiwyd gyntaf gan Kaname Akamatsu yn y 1930au i ddisgrifio model datblygiadol Dwyrain 

Asia, mae‟r llynges fechan yn bodoli fel egwyddor trefnu yn fewnol ac allanol,  wyneb yn wyneb a 

chenedl wrth genedl.102  Cydlynu ar lefel leol am amrywiaeth ar y raddfa fwy fel hyn yw cryfderau 

mwyaf Ewrop:  mae‟r UE yn hyblygrwydd sicr i gyfandir o genhedloedd bychain, a‟i dinasyddion; yn 

gam diogelwch yn erbyn anwadalwch y farchnad, gan gronni risg heb bylu‟r min entrepreneuraidd.103  

 

Mae Ewrop fel cyfandir o genhedloedd bychain i rai yn gyfystyr â ras at y gwaelod. Ond mae 

gwledydd bychain mewn gwirionedd, a dyfynnu Prif Weinidog gwladwriaeth fwy canolig ei maint 

(David Cameron) yn: “‟ avant-garde Ewrop, rhwydwaith o fantais cymharol deinamig yn hadu 

arloesedd a thwf.”104            

 

G-Force:  Y bensaerniaeth economaidd ryngwladol newydd 

 

Yn 2009 datganodd y G20, y Grŵp o 20 prif economi, ei hun yn brif sefydliad economaidd y byd. 

Yr oedd yr ymateb ar y cyfan yn gadarnhaol; dadleuwyd bod y G20 yn fwy cynrychioliadol na‟r G8, 

neu G2 China ac UDA, gan eu bod yn cynrychioli 85% o economi‟r byd a dwy ran o dair o‟i 

phoblogaeth. Ond goruchafiaeth G20 yw‟r her fwyaf eto i drefn economaidd fyd-eang seiliedig ar 

                                                        
102  K. Akamatsu, “A historical pattern of economic growth in developing countries”, Journal of Developing Economies, 1(1), 
Mawrth–Awst (1962), 3-25. 
103 Herbert Obinger et al, Transformation of the Welfare State: Small States, Big Lessons, (Rhydychen, Gwasg Prifysgol 
Rhydychen, 2010). 
104 Andrew Porter, “David Cameron hosts Nordic nations and looks to have more women on boards idea”, Daily 
Telegraph, Ionawr 20, 2011. 



   

 
Tudalen 57 

sofraniaeth ddemocrataidd. Fel y dywedodd Anders Åslund, uwch-gymrawd yn y Peterson Institute 

of International Economics yn y Financial Times: 

 

 ...mae’r G20 mewn gwirionedd yn treisio egwyddorion sylfaenol cydweithredu rhyngwladol trwy gymryd arno’i 

hun benderfyniadau ariannol pwysig y dylid eu rhannu gan bob gwlad. Wrth wneud hynny, mae’n dirymu 

hawliau sofran gwledydd bychain fu ers amser yn brif amddiffynwyr amlochroldeb a chyfraith ryngwladol yn 

ogystal â’r rhai fu fwyaf blaengar wrth lunio polisi. Mae perygl i reolaeth y pwerau mawrion dros y gweddill 

dyfu’n anghyfiawn ac adweithiol.105 

 

Mae rheolau aelodaeth y G20 yn ddryslyd a dweud y lleiaf. Er bod llawer o wledydd yr UE yn 

aelodau, felly hefyd y mae‟r UE ei hun. Gwthiodd yr Iseldiroedd a Sbaen eu ffodd i mewn er na 

wahoddodd neb hwy. Mae‟r rheolau llywodraethiant yr un mor aneglur, gyda hanner aelodau‟r G20 

yn honni bod yr hanner arall, mwy grymus, yn cytuno ar benderfyniadau ymlaen llaw heb drafodaeth 

nac ymgynghori. Felly hwyrach mai‟r G10 ydynt wedi‟r cyfan.   

 

Y brif broblem gyda‟r bensaernïaeth fyd-eang newydd hon yw ei bod yn treisio egwyddor 

cyfanfydaeth fu‟n sail i bob sefydliad rhyngwladol - o‟r CU i drefn lywodraethol economaidd yr IMF, 

Banc y Byd a‟r WTO. Tra bod y G8 yn ddim mwy na siop siarad, gosododd y G20 nod iddi‟i hyn o 

fod yn feistr ar reoleiddio ariannol y byd, a llawer mwy hefyd, gan wneud penderfyniadau y mae 

disgwyl i 160 o wledydd eraill ufuddhau iddynt er nad ymgynghorwyd â hwy. Dim rhyfedd i wonder 

Åslund alw hyn yn "ddiplomyddiaeth llong ryfel ffasiwn newydd”, dychwelyd at drefn “Pwerau 

Mawrion” Metternich. Mae‟n rhan o ymgais ehangach gan y pwerau mawr economaidd i gadarnhau 

eu hawdurdod.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
105 Anders Åslund, “The Group of 20 must be stopped”, Financial Times, Tachwedd 26, 2009. 
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Economïau Bychain - ffaith a ffuglen 

 

Yn ddiamau, troes barn y consensws yn erbyn gwledydd bychain yn sgîl yr argyfwng economaidd. 

Ond mae llawer o hyn wedi ei yrru yn gymaint gan ffactorau gwleidyddol â‟r ffeithiau economaidd.. 

Y tu mewn i wladwriaethau presennol megis Sbaen a‟r DG, neidiodd gwrthwynebwyr annibyniaeth at 

broblemau Gwlad yr Iâ ac Iwerddon fel tystiolaeth barod o ffolineb ymwahanu.  A rhwng 

gwladwriaethau presennol, defnyddiwyd yr argyfwng rhyngwladol gan wledydd mawrion fel esgus i 

gipio grym ar draul y rhai bychain. Ond pwy achosodd yr argyfwng economaidd ? Gwlad yr Iâ? 

Liechtenstein? Neu ynteu yr un gwledydd sy‟n awr yn y G20 oedd yn gyfrifol am bolisi arianyddol 

rhy lac o lawer, anghydbwysedd byd-eang mewn masnach, a pholisi cyfraddau cyfnewid gwael.    

 

Mae gwledydd bychain wedi dioddef ers amser o gyfuniad o ddifrawder ac amheuaeth. Pan adawodd 

Singapôr Ffederasiwn Malaysia ym 1965 codwyd cwestiynau am ei hyfywedd. Parodd llwyddiant 

ysgubol y wlad wedyn yr hyn a alwyd yn Baradocs Singapôr. Yn Ewrop, nid un paradocs sydd 

gennym, ond dwsin, bron. Fel y dywed Robinson (1960) yn y cyflwyniad i The economic consequences of 

the size of nations, mae “maint gwlad” yn sicr yn “bwnc sydd yn llawn haeddu mwy o sylw.”106  

 

Mae un peth na ddylai fod yn bwnc dadl o gwbl. Beth bynnag fo anawsterau presennol Iwerddon, all 

dim dynnu oddi wrth ei llwyddiant enfawr, a welir yn Ffigwr 20, o ddod o fod yn y tlodi mwyaf 

dirfawr, mewn termau cymharol Ewropeaidd, i  wneud yn well na‟i chyn-feistr trefedigaethol, record 

o dwf economaidd sydd yn wrthgyferbyniad llwyr i berfformiad  truenus gogledd Iwerddon sydd, 

dros y chwarter canrif diwethaf wedi cystadlu â Chymru am y lle isaf yn nhabl cynghrair y DG. Gall 

clwstwr o wladwriaethau Ewropeaidd bychain ddweud stori debyg am lwyddiant economaidd 

syfrdanol - y Ffindir a Denmarc, er enghraifft, fel y gwelir yn Ffigwr 21 - oedd ymysg y tlotaf yn y 

19eg ganrif ac a gododd i fod ymysg y cyfoethocaf erbyn dechrau‟r mileniwm newydd.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
106 Robinson (1960). 
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Ffigwr 20: Dal i fyny â Phrydain I 

CMC Y Pen yn y DG ac Iwerddon (Doleri Rhyngwladol Geary Khamis) 

 

                Ffynhonnell: The World Economy Historical Statistics107 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
107 Angus Maddison, The World Economy: Cyfrol 2: Historical Statistics, (Paris: OECD, 2006) 
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Ffigwr 21: Dal i fyny â Phrydain II  

CMC y Pen fel % o CMC y Pen y Deyrnas Gyfunol , 1870–2001 

 

Ffynhonnell: The World Economy Historical Statistics 

 

 

Ar waethaf agweddau rhagfarnllyd gwleidyddion plwyfol108, mae mantais bychander yn ennill ei 

blwyf mewn fforymau mwy cytbwys a llai gwleidyddol, er enghraifft, yr OECD:  

 

Gall maint gwledydd hefyd fod o bwys, gyda gwledydd bychain weithiau yn diwygio mwy, fel yng Nghyfandir 

Ewrop dros y ddwy ddegawd ddiwethaf. Ymysg y rhesymau am hyn gall fod mwy o gydrywiaeth poblogaeth, a 

all wneud penderfyniadau yn haws, a bod yn fwy agored i fasnach, sydd yn rhoi mwy o bwysau cystadleuol ac 

yn lleddfu pryderon y gall diwygio strwythurol arwain at anghydbwysedd rhwng galw a chyflenwad ar 

gyfartaledd.109  

Daeth Sefydliad Datblygu Diwydiannol y Cenhedloedd Unedig (UNIDO) yn ei adroddiad dwy 

flynedd mwyaf diweddar sydd yn rhestru gwledydd yn ôl natur gystadleuol eu gallu cynhyrchu, hefyd 

                                                        
108 “Murphy in „arc of insolvency‟ attack on SNP”, Glasgow Herald, 12th Hydref 2008 
109 Economic Policy Reforms, Going for Growth, (Paris: OECD, 2007).  
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i‟r casgliad fod: “Economïau bychain a deinamig iawn yn cymryd lle gwledydd aeddfed, datblygedig 

fel cystadleuwyr diwydiannol byd-eang.”110 

 

Mae‟r farn sydd wrthwyneb i hyn, sy‟n glynu at faint fel sicrwydd, ac yn dwyn yn ei sgil rhyw syniad 

mercantilyddol o‟r 19eg ganrif, wedi dyddio. Dadleuodd  Friedrich List, er enghraifft, mai “dim ond y 

gwladwriaethau mawr gyda phoblogaethau mawr….all ddatblygu”. Yr oedd yn arbennig o ddeifiol 

am ragolygon economaidd Iwerddon:   

 

Gall cenedl sy’n gyfyngedig o ran nifer ei phoblogaeth a’i thiriogaeth, yn enwedig os oes ganddi iaith wahanol, 

feddu ar lenyddiaeth gloff, sefydliadau cloff er hyrwyddo’r celfyddydau a gwyddoniaeth. Ni all gwladwriaeth 

fach fyth ddwyn i berffeithrwydd llwyr yn ei thiriogaeth wahanol ganghennau cynhyrchu.111 

  

Defnyddiodd Mazzini a Bismarck y ddadl hon i wneud i ffwrdd â‟r dinas-wladwriaethau a‟r 

tywysogaethau canoloesol cyn uno‟r Eidal a‟r Almaen.  Ond cynigiodd List ei hun ateb gwahanol i 

broblemau bod yn fach: gallai‟r undeb tollau neu‟r Zollverein, fu mor llwyddiannus yn achos yr 

Almaen a‟r Gynghrair Hanseatig yn y gogledd, gael ei hymestyn, meddai i wledydd bychain cyfagos  

Gwlad Belg, Denmarc, yr Iseldiroedd a Hwngari trwy “uno buddiannau‟r gwahanol wladwriaethau 

trwy gonfensiwn rhydd.”112  Yr oedd List, mewn gwirionedd, yn bleidiwr cynnar Undeb Ewropeaidd.   

 

Mae undeb o saith ar hugain o wladwriaethau (ac sy‟n tyfu) yn ffurfwaith gwrthgyferbyniol o undod 

mewn amrywiaeth. Mewn unrhyw ganrif ac unrhyw gyd-destun, mae economïau graddfa a 

dadeconomiau graddfa yn bodoli ochr yn ochr, er y gall y cydbwysedd rhyngddynt newid. Buasai 

dadlau yn unig o blaid mantais maint bychain yn golygu, reductio ad abusurdum, y dylai pob un ohonom 

yn unigol ymwahanu a datgan ein haelwyd ein hun yn weriniaeth sofran.113  Yn yr un modd, mae 

dadleuon o blaid gwladwriaethau mwy yn ein harwain yn rhesymegol at fod o blaid byd lle nad oes 

ond un wlad. 

 

                                                        
110 Industrial Development Report 2009: Breaking In and Moving Up: New Industrial Challenges for the Bottom Billion and the Middle 
Income Countries, (Vienna: UNIDO, 2009).  Yn yr adroddiad mwyaf diweddar, seiliedig ar ddata o 2005, mae wyth o‟r deg 
prif genedl yn wledydd bychain, gyda Singapôr ac Iwerddon ar y brig. Cofnodwyd y pedwar cynnydd mwyaf i fyny‟r 
rhengoedd gan Qatar, Cyprus, Gwlad yr Iâ a Slofenia a oddiweddodd y DG.   
111 List, dyfynnwyd yn M. Yaffey, “Friedrich List and the causes of Irish hunger”, yn:. A World Without Famine? New 
Approaches to Aid and Development. Gol. H. O‟Neill  a J. Toye (Llundain: St. Martin‟s Press, 1998).  
112 Yaffey (1998). 
113 Dylid nodi, serch hynny, nad yw‟n ymddangos bod isafswm maint i wlad. Awgrymodd yr enwog Leopold Kohr bod y 
maint gorau rhwng 7,000 a 12,000 o drigolion – ac y mae llwyddiant Andorra, Monaco, San Marino a Lichtenstein yn 
awgrymu nad yw hyn yn gymaint o ffantasi Iwtopaidd ag yr ymddengys: Kohr (1957).   
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Mae‟r Undeb Ewropeaidd yn ceisio cydbwyso‟r grymoedd mewngyrchol ac allgyrchol hyn, a 

harneisio eu hynni i ategu ei gilydd. Yn sicr, bu‟n gysgod economaidd pwysig i‟w gwladwriaethau llai, 

a hebddo, buasai effaith yr argyfwng wedi bod yn fwy difrifol o lawer - mae brwdfrydedd Estonia 

dros yr Ewro, ar waetha‟r anawsterau cyfredol, yn brawf o hynny.114  Yn hanesyddol, nid yn gymaint 

problem ynglŷn â bod yn fach yn hytrach na phroblem ynglŷn â bod yn unig oedd y broblem o faint 

bach  - Fenis, er enghraifft, fu gynt yn ffyniannus, yn cael ei gadael yn unig gan newid sydyn yn y 

llwybrau masnach i Asia.  Fodd bynnag, mae gwledydd bychain Ewrop heddiw, ddwy awr ar y 

mwyaf i ffwrdd oddi wrth farchnadoedd a meddyliau sy‟n cael eu mesur mewn cannoedd o filiynau. 

Ar sail y dystiolaeth sydd ar gael - nid y rhagfarnau poblogaidd - yr hyn y gallwn ddweud i sicrwydd 

yng nghyd-destun mwy o integreiddio Ewropeaidd dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf, yw bod 

maint bychan yn rhoi rhai manteision pwysig o ran twf economaidd. Fel y dywedodd Peter 

Katzenstein dros chwarter canrif yn ôl: 

 

Nid oes yr un o’r gwladwriaethau Ewropeaidd bychain yn gorfod esgyn fel eryr. Yr hyn maent wedi dysgu ei 

feithrin yw gallu rhyfeddol i neidio. Er eu bod yn edrych fel petaent yn glanio ar eu boliau, mewn gwirionedd 

maent wastad yn glanio ar eu traed ac yn cadw’r gallu i neidio dro ar ôl tro mewn gwahanol gyfeiriadau, gan 

gywiro eu llwybr wrth fynd yn eu blaenau. Mewn byd o ansicrwydd mawr a dewisiadau peryglus, mae hyn yn 

ymateb deallus. Gall brogaod ddianc rhag nadroedd, a gall y gwladwriaethau corfforaethol bychain barhau i 

ffynnu - nid am eu bod wedi cael ateb i broblem newid ond am eu bod wedi darganfod ffordd i fyw gyda 

newid.115  

 

I ddychwelyd at ddelwedd Volcker, mewn amseroedd cythryblus, gellir dweud bod gwledydd yn 

ymddwyn yn debyg i sglodyn coed - yn cael ei daflu o gwmpas ar y tonnau - ond yn anodd ei suddo. 

Pan fydd yr amseroedd da yn dychwelyd, gall llynges fechan Ewrop o fadau bychain unwaith eto fod 

yn gyflymach ac yn barotach i ddilyn llwybr economaidd newydd a‟r tanceri enfawr sydd yn rhy aml 

o lawer yn “rhy fawr i hwylio”.   

 

 
 

                                                        
114 Gweler B.Thorhallsson, “The Icelandic Crash and its Consequences: A Small State without Economic and Political 
Shelter”, yn Small States in Ewrop: challenges and opportunities, Gol. R. Steinmetz a A. Wivel,  (Burlington, VT: Ashgate, 
2010). 
115 Katzenstein (1985). 
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Ôl-Nodyn:  Gobaith Annibyniaeth 

 
Petai pob cenedl yn fach a dim un yn fawr, dichon y buasai dynoliaeth yn fwy rhydd a hapus.” 
Alexis de Tocqueville116

 

 

 

Y mae gwerthuso yn llawn effaith gwlad-fychan ar economeg annibyniaeth cenhedloedd Ewrop sy‟n 

ail-ymddangos y tu hwnt i gwmpas y papur hwn. Ond yn ychwanegol at y berthynas rhwng maint a 

thwf economaidd a ddatgelwyd yn y papur hwn, y mae gennym beth data empeiraidd caled, ar ffurf 

Lwcsembwrg annibynnol a rhanbarth cyfagos y Saarland yr Almaen, fel y gallwn asesu manteision 

cymharol annibyniaeth neu integreiddio. Mae gan y naill economi a‟r llall eu gwreiddiau mewn glo a 

dur, ond tra daeth Lwcsembwrg yn un o sylfaenwyr Cymunedol Glo a Dur Ewrop, rhagflaenydd yr 

UE, gwrthododd pobl Saarland ddewis bod yn wladwriaeth annibynnol ac aelodaeth CGDE o ddau i 

un mewn refferendwm ym 1955 (yr ail refferendwm am wladwriaeth ymreolaethol i‟r Saarland, 

collwyd y cyntaf ym 1935).  Bu‟n rhaid i Lwcsembwrg a‟r Saarland fel ei gilydd ymdopi â phroses 

boenus ailstrwythuro eu diwydiannau dur, ond tra bod Lwcsembwrg yn gartref i‟r cawr byd-eang 

Arcelor-Mittal, nid yw diwydiant dur y Saar ond megis cysgod o‟r hyn ydoedd. Dengys Ffigwr 22 y 

gwahaniaeth rhwng cyfraddau twf cenedl annibynnol Lwcsembwrg a‟r rhanbarth cyfagos a 

wrthododd annibyniaeth. Mae‟r canlyniadau yn syfrdanol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
116 Alexis de Tocqueville, Democracy in America, Cyfrol I, Pennod VIII. 
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Ffigwr 22: Gwir Dwf CMC , Lwcsembwrg a’r Saarland117 

 

Ffynhonnell: Banc y Byd, Kim, Sunwong (2003): Eurostat 

Bu‟n rhaid i Lwcsembwrgiaid a Saarlandwyr ymdopi â thasg anodd ailstrwythuro economaidd o 

ganlyniad i Fraw Olew‟r 1970au. Ond ers dechrau‟r 1980au, mae Lwcsembwrg wedi cyflymu – gan 

wneud yn well o ran twf economaidd na‟r Saarland o 2.5 i 3.5 pwynt canran y flwyddyn ar 

gyfartaledd dros y deng mlynedd ar hugain diwethaf. Mae effaith gronnus hyn wedi gwneud 

Lwcsembwrg yn wlad gyfoethocaf y byd, ac wedi gadael Saarland fel y Land Almaenig dlotaf yn y 

cyn-orllewin. Os oes unrhyw un ag amheuaeth o hyd ynghylch gwerth economaidd posibl 

annibyniaeth, yna awgrymwch eu bod yn gwneud y daith fer o‟r Ddugaeth Fawreddog i Saarbrucken: 

ni all hyd yn oed Schengen na‟r Ewro, mae‟n debyg, ddileu mantais economaidd bod yn wlad 

(fechan) yn hytrach na rhanbarth. 

 

Ond beth am Gymru?  Ers 1990 bu ei chyfradd twf y pen mewn termau real yn 0.9% truenus ar 

gyfartaledd. Petai - ac y mae hyn yn os mawr, fel pob un - Cymru wedi dod yn wlad fechan 

annibynnol tua‟r adeg y cwympodd Mur Berlin yn hytrach nac aros yn genedl ddiwladwriaeth, yna ar 

sail ein model o faint gwlad, gallesid bod wedi disgwyl iddi gyrraedd cyfradd twf blynyddol ar 

gyfartaledd o 2.2%.118 Gallai Cymru rydd wneud yn well neu yn waeth yn dibynnu ar y polisïau y 

byddai‟n ddewis a chryfder ei sefydliadau. Mae‟r gyfradd dwf wirioneddol lawer yn is hyd yn oed yr 

amcangyfrif isaf ar y siart ffan a welir yn Ffigwr 23: petai Cymru wedi parhau i berfformio cynddrwg 

                                                        
117 Sumwong Kim, Lack of Convergence across former West German States, University of Wisconsin: Milwaukee, Working 
Paper, Awst 2003. 
118 Seilir yr amcangyfrif hwn ar y model syml (ar sail poblogaeth yn unig). Pe defnyddid y model llawn (fel rheolydd y 
lefel incwm gychwynnol hefyd) byddai‟r amcangyfrif yn 2.5%. 
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â hyn hyd yn oed gydag annibyniaeth, buasai wedi bod yn wlad ymylol eithafol.119  Gallwn wella mwy 

fyth ar ein model i ragfynegi‟r gyfradd dwf flynyddol fuasai wedi dod i ran Cymru fel cenedl 

annibynnol, o gofio maint ei phoblogaeth ond hefyd gan roi mesur rheoli ar gyfer lefel incwm 

cychwynnol y pen.120  Dengys Ffigyrau 24 a 25 ganlynaidau‟r dynwarediad hwn: buasai pobl Cymru 

ar gyfartaledd 39% “yn gyfoethocach” petaent wedi bod yn genedl fechan dros y cyfnod hwn, a 

gallasai Cymru hyd yn oed ddisgwyl, fel Iwerddon a Denmarc, dod yn gyfartal a goddiweddyd 

“Teyrnas Gyfunol” na fuasai erbyn hynny‟n bod, a dod yn genedl ffyniannus, glyfar a llwyddiannus.  

 

Mae sawl rheswm credadwy dros wrthwynebu annibynniaeth i Gymru, ond prin y gellid dweud mai 

perygl tlodi yw‟r cryfaf bellach. Gall y bach fod yn ffyniannus – os mai dyna‟r llwybr y bydd pobl yn 

ddewis. Bydd canlyniadau mwy i‟r dewisiadau bychain hyn. Dyma sydd i gyfrif am ofn y geo-

economegwyr Ffrengig am ddychwelyd at “Ewrop y dinas-wladwriaethau” lle bydd deinamos 

economaidd newydd annibynnol Catalonia, Fflandrys a‟r gweddill yn arwain at “grebachu 

economaidd” cyrion tlawd.121  Digon yw dweud y gall pethau edrych yn wahanol, o edrych arnynt 

nid o Baris ond o wlad bellennig, sydd yn gyrion i rywun arall ond yn graidd ddisigl ei hun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
119 Mae‟r atchweliadau a ddenfyddir ar gyfer Ffigyrau 23–25 yn Nhabl Atodiad 4.   
120 Defnyddiwyd ffigyrau Gwerth Gros ychwanegol fel y procsi agosaf i CMC i Gymru. 
121 J-P. Fitoussi ac E. Laurent, Ewrop in 2040: three scenarios, Working Paper, ANR no.10 (Paris: OFCE, 2009). 
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Ffigwr 23: Cymru ar Gynllun Gwasgar CMC Blynyddol fesul Cyfradd Twf y 

Pen a Log (poblogaeth) gyda Seibiannau Hyder, 1990–2009 
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Ffigwr 24:  Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) y pen Cymru yn erbyn lefel 

GYC y pen a amcangyfrifwyd o’r model (mewn £ 2009) 

 

Ffigwr 25: Y Gymru a Fydd? 

 

GYC y pen 2009 ($US 2000) UE-15 a Chymru (gwirioneddol a rhagfynegwyd o’r model)  
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Tabl Atodiad 1: Cyfraddau Twf Blynyddol Cyfartalog yr UE-27 (ac e. Melita), 1996–2010 

  (1) (2) (3) 

Log(poblogaeth 1995) -0.0042 ** -0.0036 *** -0.0036 *** 

  (0.00)   (0.0012)   (0.0012)   
Log(CMC y pen 1995 mewn 
US$ cyfredol)    -0.0087 *** -0.0060 ** 

     (0.0015)   (0.0025)   

Dwyrain Ewrop Ewrop (=1)       0.0073   

          (0.0054)   

Cysonyn       0.0929 *** 0.1625 *** 0.1360 *** 

  (0.0296)   (0.0226)   (0.0297)   

N 26   26   26   

R2 0.1790   0.6694   0.6943   
Ffynhonnell: IMF, Cyfrifiadau’r awdur ei hun 

Nodiadau: Mae pob colofn yn atchweliad OLS lle mae’r newidyn dibynol yn gyfartaledd y cyfraddau 
twf blynyddol dros yr holl gyfnod hwn, ar ffurf degol.  Mae gwallau safonol mewn parenthesisau. 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 
 

 
 
Tabl Atodiad 2: Cyfraddau Twf Blynyddol Cyfartalog yr UE-15, 1981–2010 

  (1) (2) 

Log(poblogaeth 1980) -0.0030 *** -0.0032 *** 

  (0.0009)   (0.0009)   
Log(CMC y pen 1980 mewn US$ 
cyfredol)    -0.0030   

      (0.0027)   

Cysonyn 0.0677 *** 0.0986 *** 

  (0.0140)   (0.0312)   

N 15   15   

R2 0.4895   0.5366   
Ffynhonnell: IMF, Cyfrifiadau’r awdur ei hun 

Nodiadau: Mae pob colofn yn atchweliad OLS lle mae’r newidyn dibynol yn gyfartaledd y cyfraddau 
twf blynyddol dros yr holl gyfnod hwn, ar ffurf degol.  Mae gwallau safonol mewn parenthesisau. 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 
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Tabl Atodiad 3: Atchweliadau Cyfraddau Twf Blynyddol ar Log(poblogaeth), 1991–2010 

Blwyddyn N (1) (2) (3) Arwydd 

1991 20       Newidiadau 

1992 20     Negyddol 

1993 23       Cadarnhaol 

1994 25       Newidiadau 

1995 25       Negyddol 

1996 26       Negyddol 

1997 26 * * * Negyddol 

1998 26 ** ** ** Negyddol 

1999 26     Negyddol 

2000 26 *** ** ** Negyddol 

2001 27     Negyddol 

2002 27 * ** ** Negyddol 

2003 27     Negyddol 

2004 27       Negyddol 

2005 27 ** *** *** Negyddol 

2006 27   * ** Negyddol 

2007 27 * ** ** Negyddol 

2008 27       Cadarnhaol 

2009 27 * * * Cadarnhaol 

2010 27    Negyddol 
Ffynhonnell: IMF, Cyfrifiadau’r awdur ei hun 

Nodiadau: Dengys pob un o’r colofnau ganlyniadau arwyddocad y newidyn ln(poblogaeth) y tu 
mewn i atchweliadau gyda gwir dwf CMC fel y newidyn dibynol.  Nid oes i fanyleb (1) newidynnau 
rheoli.  Mae manyleb (2) yn cynnwys CMC y pen o’r flwyddyn flaenorol fel rheolydd.  Mae manyleb 
(3) yn cynnwys y newidyn CMC y pen hwn ynghyd â newidyn deuaidd sy’n cyfateb i un am 
genhedloedd Dwyrain Ewrop a sero fel arall. 
* p<0.1   ** p<0.05   *** p<0.01 
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Tabl Atodiad 4: Cyfraddau Twf Blynyddol Cyfartalog yr UE-15, 1990–2009 

  (1) (2) 

Log(poblogaeth 1989 ) -0.0032 ** -0.0038 *** 

  (0.0012)   (0.0011)   
Log( CMC y pen 1989 mewn US$ 
cyfredol)    -0.0082 ** 

      (0.0035)   

Cysonyn 0.0689 *** 0.1582 *** 

  (0.0195)   (0.0413)   

N 15   15   

R2 0.3517   0.5579   
 

Ffynhonnell: IMF, Cyfrifiadau’r awdur ei hun 
Nodiadau: Mae pob colofn yn atchweliad OLS lle mae’r newidyn dibynol yn gyfartaledd y cyfraddau 
twf blynyddol dros yr holl gyfnod hwn, ar ffurf degol.  Mae gwallau safonol mewn parenthesisau. 
* p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01 

 

 
 


