Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19: Dadansoddiad o fuddiolwyr Cymru
Mae Covid-19 yn cael effeithiau cymdeithasol ac economaidd dwfn, sy’n debygol o ddyfnhau wrth i’r pandemig barhau.
Ymgysylltodd Llywodraeth Cymru a llywodraeth y DU i liniaru’r effeithiau ar fusnesau yng Nghymru. Mae graddfa a
chyflymder yr ymyriadau wedi bod yn ddigynsail ac yn hanfodol, yn enwedig o ystyried y problemau sy’n wynebu busnesau
yng Nghymru o fis Mawrth 2020 ymlaen.

Ymyriadau dethol yn y sector cyhoeddus yn ymwneud â busnesau yng Nghymru - amcangyfrif o werth yr hawliadau

Grantiau
£3.134bn
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Grantiau Cyfraddau Annomestig: £770m

Benthyciadau
£1.819bn

Llywodraeth Cymru

Grantiau Busnes

£2,161m

Mae’r adroddiad, ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru Covid-19, a gomisiynwyd ar y cyd gan Dirnad Economi Cymru,
Banc Datblygu Cymru a Llywodraeth Cymru, yn dadansoddi buddiolwyr Cymru ac yn ffurfio cam cyntaf rhaglen ymchwil
barhaus. Bydd ymchwil DEC yn y dyfodol yn ymchwilio i effeithiolrwydd ymyriadau sector cyhoeddus i gefnogi busnesau
yng Nghymru sydd wedi cael eu heffeithio gan y pandemig.
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Grantiau Cam 1 a 2 y Cadernid Economaidd: £203m

Cynllun Benthyciad Busnes Covid-19 Cymru (CBBCC): £92m
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* Fe wnaeth ymgeiswyr i Gam 1 a 2 y Gronfa Cadernid Economaidd hunan-lenwi gwybodaeth mewn perthynas â diwydiant / sector gyda nifer fawr o dderbynwyr grantiau yn dosbarthu eu hunain fel ‘Arall’.
Mae rhestr lawn o ffynonellau ar gael yn adroddiad Ymyriadau ariannol Llywodraeth Cymru: Dadansoddiad o fuddiolwyr Cymru ar dudalen we Dirnad Economi Cymru..
Mae’r SYG wedi cynghori ar gynhyrchu’r ffeithlun hwn ond nid yw’n gyfrifol am yr ystadegau a gyflwynir ac nid yw wedi dilysu’r cynnwys.

