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Am y rhaglen waith hon
Mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar draws y Deyrnas Unedig yn wynebu her 
ariannol enfawr dros y degawd nesaf – y cwestiwn yw a allant ymateb drwy gyflawni gofal 
mwy effeithlon ac, os felly, pa ddull sydd orau i wneud i hyn ddigwydd. Mae rhaglen waith 
Ymddiriedolaeth Nuffield yn archwilio maint yr her ariannol tymor hirach a sut y gellir cwrdd 
â’r gofynion.

Mae’r adroddiad hwn, Degawd o Galedi yng Nghymru?, yn ailadrodd modelu blaenorol 
Ymddiriedolaeth Nuffield a ddefnyddiwyd i gyfrifo’r diffyg yn wynebu’r GIG yn Lloegr, er mwyn 
astudio’r cyfnod hyd at 2025/26. Mae’n archwilio’r rhesymau am y pwysau cynyddol ar y GIG 
yng Nghymru, gan ganfod fod poblogaeth sy’n heneiddio, cynnydd yn y mynediadau i ysbytai gan 
bobl â chlefyd cronig, a chynnydd yn y gost o ddarparu gofal iechyd, yn golygu y bydd pwysau ar 
y GIG yng Nghymru yn sicr o gynyddu.

Cydnabyddiaeth
Rydym yn ddiolchgar am gyngor a chymorth Andy McKeon, Gwyn Bevan, Carl Emmerson 
ac i aelodau’r grŵp cynghori am eu harweiniad tra’n llunio’r adroddiad hwn. Hoffem ddiolch 
i aelodau o Lywodraeth Cymru am sicrhau bod y data ar gael mor rhwydd, a’u parodrwydd 
i ymateb i ymholiadau. Yn olaf, hoffem ddiolch i Wasanaethau Cyhoeddus Cymru 2025 am 
hwyluso cychwyniad y prosiect hwn.

Darganfyddwch fwy ar-lein yn: www.nuffieldtrust.org.uk/publications/decade-austerity-wales
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Ers cyflwyno’r GIG yn y DU yn 1948, bu cynnydd o 4% ar gyfartaledd mewn termau real 
o ran cyllido. Bu cynnydd yng nghyllid y GIG yng Nghymru mewn termau real bob blwyddyn 
rhwng 1992/93 a 2010/11 o 4.7% y flwyddyn ar gyfartaledd. Ond, mewn ymateb i’r dirwasgiad 
economaidd ac ad-drefnu ariannol, daeth y duedd hon i ben. Yn lle hynny, bu gostyngiad yn 
y cyllid ar gael ar gyfer y GIG yng Nghymru o 2.5% y flwyddyn ar gyfartaledd mewn termau real 
rhwng 2010/11 a 2012/13. Yn dilyn cynnydd yn 2013/14, bydd y cyllid ar gael yn debygol o ddal 
i ostwng hyd at 2015/16, pan ragamcenir y bydd y gyllideb gyfan ar gyfer y GIG yng Nghymru 
3.6% yn is mewn termau real nag oedd yn 2010/11.

Tra bo gostyngiad yn y cyllid ar gael i’r GIG yng Nghymru mewn termau real, mae’r pwysau galw 
am wasanaethau yn dal i gynyddu. Daw’r pwysau hyn oddi wrth boblogaeth sydd yn tyfu ac yn 
heneiddio, a chynnydd mewn costau unedol oherwydd pwysau cyflogau yn bennaf.

Rhaid i’r GIG yng Nghymru, sydd wedi dod i arfer â chynnydd o ran cyllid mewn termau real, 
yn awr gwrdd â phwysau cynyddol oddi wrth y boblogaeth gyda chyllideb ostyngol. I sicrhau bod 
y penderfyniadau a wneir wrth ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel ar gyllideb ostyngol yn 
gywir ar sail tystiolaeth, mae’n hanfodol deall i ba raddau y bydd y galw am wasanaethau’r GIG yn 
debygol o gynyddu.

Ar gyfer yr adroddiad hwn rydym wedi archwilio’r tueddiadau diweddar mewn gwasanaethau dwys, 
mamolaeth, presgripsiynu cymunedol ac ymgynghoriadau ymarfer cyffredinol yn ystod y cyfnod 
cyn i’r mesurau caledi ddod i rym yn 2010/11. Gan ddefnyddio’r rhain, lluniwyd rhagamcaniad 
cyfunol o’r pwysau gwariant yn wynebu GIG Cymru hyd at 2025/26.

Gosodir y cyllid fydd ar gael i Lywodraeth Cymru hyd at 2015/16 yn adolygiad gwariant 2010 a 
chylch gwario 2013. Yna cafodd y cyllideb sydd ar gael i’r GIG yng Nghymru ei benderfynu gan 
Lywodraeth Cymru yn ei phroses o bennu’r gyllideb. Rydym felly wedi archwilio’r bwlch cyllido 
rhagamcanol dros y cyfnod hwn. Yna archwiliwyd y mathau o effeithlonderau sydd wedi digwydd 
yn ystod y ddwy flynedd ers 2010/11 y mae gennym ddata iddynt, ac amcangyfrifwyd yr effaith ar 
y bwlch hwn wrth barhau gyda’r gwelliant mewn effeithlonrwydd hyd at 2015/16.

Ni wyddom ar hyn o bryd faint o gyllid fydd ar gael yn ystod y cyfnod 2016/17 hyd at 2025/26. 
Rydym felly wedi archwilio tair senario ar gyfer y lefel gyllido bosibl allai fod ar gael ar ôl 2015/16. 
Dyma yw’r senarios hyn: 

• parhad o doriadau termau real gan gadw’r cyllid yn ddigyfnewid mewn termau arian parod

• cyflwr sefydlog a gynrychiolir drwy gadw’r cyllid yn ddigyfnewid mewn termau real

• cynnydd termau real drwy gymryd yn ganiataol y bydd y cyllid ar gyfer GIG Cymru yn cynnal 
ei gyfran o gynnyrch domestig gros y DU. 

Ym mhob achos archwiliwyd lefel ychwanegol y twf effeithlonrwydd fyddai ei angen ar ôl 2015/16 
i gwrdd â’r rhagamcanion ar gyfer gwasanaethau’r GIG.

Bydd canlyniadau’r senarios hyn yn gymorth i ddeall graddau’r her ariannol yn wynebu’r GIG yng 
Nghymru yng ngoleuni’r caledi parhaus, y pwysau o ran y galw a’r penderfyniadau gwleidyddol yn 
ystod y degawd nesaf.

Crynodeb weithredol
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Canfyddiadau allweddol 
Amcangyfrifwn y bydd bwlch cyllido o £2.5 biliwn gan y GIG yng Nghymru erbyn 2025/26, yn 
ôl prisiau 2013/14, gan gymryd yn ganiataol y cynhelir y gyfradd arbedion effeithlonrwydd hyd 
at 2015/16, a bod cyllido’n parhau’n ddigyfnewid mewn termau real rhwng 2015/16 a 2025/26. 
Byddai hyn yn gofyn am wneud arbedion effeithlonrwydd pellach werth 3.7% y flwyddyn mewn 
termau real ar ôl 2015/16.

Os bydd y cyllid fydd ar gael i’r GIG yng Nghymru ar ôl 2015/16 yn codi ar yr un raddfa â’r hyn 
a ragamcenir ar gyfer incwm cenedlaethol y DU, byddai’r bwlch cyllido yn 2025/26 yn lleihau 
i £1.1 biliwn. Fodd bynnag, os bydd y cyllid fydd ar gael yn parhau’n ddigyfnewid mewn termau 
arian parod, gallai’r bwlch yna fod cymaint â £3.6 biliwn mewn termau real.

Gwasanaethau dwys
Mae tri phrif reswm dros y pwysau gwariant sydd ar wasanaethau dwys:

• Poblogaeth: Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru’n tyfu 5% rhwng 2012 a 2025. Fodd 
bynnag, bydd y proffil oedran tipyn yn hŷn, gyda’r nifer o bobl 65 oed a throsodd yn tyfu 26% 
dros y cyfnod hwn, o gymharu â thwf o 1% o’r bobl dan 65 oed.

• Cyflyrau cronig: Rhwng 2001/02 a 2010/11, cynyddodd nifer y bobl gafodd eu hanfon 
i ysbyty oherwydd cyflwr cronig yng Nghymru o 105,000 o bobl i 142,000 o bobl.

• Cyflog staff: Bu cynnydd yng nghyflogau staff ysbytai a’r gwasanaeth iechyd cymunedol 
yn y DU (yn cynnwys meddygon, nyrsus, staff cefnogi a rheolwyr) ar gyfartaledd o tua 2% 
y flwyddyn mewn termau real dros y 35 mlynedd hyd at 2009/10.

Gan gymryd y bydd y tueddiadau hyn mewn poblogaeth, mynediad i ysbytai a chyflogau’n 
parhau, a chostau di-gyflog yn codi yn unol â chwyddiant, byddai pwysau gwariant yn cynyddu 
ar gyfartaledd o 3.4% y flwyddyn mewn termau real rhwng 2010/11 a 2025/26.

Gwasanaethau heb fod yn ddwys
Bu cynnydd yn y raddfa dosbarthu eitemau ar bresgripsiwn yn y gymuned yng Nghymru ar 
gyfartaledd o 4.0% y flwyddyn rhwng 2002 a 2010. Os bydd tueddiadau math o gyffur penodol 
mewn eitemau a ddosbarthir fesul poblogaeth yn parhau, byddai gwariant ar bresgripsiynu 
cymunedol yn codi ar gyfartaledd o 3.2% y flwyddyn mewn termau real hyd at 2025/26, gan 
gymryd y byddai’r costau unedol yn dal ar lefel 2011/12.

Rhwng 2004 a 2010, bu cynnydd yn y cyfanswm o ymgynghoriadau meddyg teulu i bobl 16 oed 
a throsodd o 12.8 miliwn i 14.0 miliwn. Cynyddodd y nifer o ymgynghoriadau gyda nyrs y practis 
o 6.6 miliwn i 7.5 miliwn. Fodd bynnag, mae’r duedd esgynnol yn nifer yr apwyntiadau fesul 
unigolyn y flwyddyn yn weddol ddigyfnewid yn y rhan fwyaf o grwpiau oedran, gan ddangos bod 
y rhan fwyaf o’r cynnydd yn digwydd oherwydd twf yn y boblogaeth a heneiddio.

Gan gymryd y bydd y tueddiadau mewn ymgynghoriadau fesul person fesul blwyddyn yn 
parhau ochr yn ochr â rhagdybiaeth o dwf yn y boblogaeth, erbyn 2025/26 byddai 16.5 miliwn 
o apwyntiadau gyda meddyg teulu ac 11.7 miliwn gyda nyrs y practis i bobl 16 oed a throsodd.

Pwysau gwariant ac arbedion posibl rhwng 2010/11 a 2015/16
Bu gostyngiad yn y cyllid ar gyfer y GIG yng Nghymru mewn termau real yn 2011/12 a 2012/13. 
Yn dilyn cynnydd yn 2013/14, cyllidebir y cyllid fel bod y gostyngiad yn parhau mewn termau real 
hyd at 2015/16. Fel canlyniad, bydd y gyllideb am wasanaethau’r GIG yng Nghymru 3.6% yn is yn 
2015/16 mewn termau real, nag oedd yn 2010/11.

Mae gwerth disgynnol y gyllideb ar gyfer y GIG yng Nghymru yn golygu y byddai’r rhagamcaniad 
ar bwysau gwariant yn arwain at fwlch cyllido posibl yn 2015/16 o £1.2 biliwn yn ôl prisiau 
2013/14, gydag arbedion effeithlonrwydd o 3.9% y flwyddyn yn ofynnol mewn termau real.
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Bu gostyngiad yn enillion blynyddol cyfartalog staff y GIG yng Nghymru o 0.1% a 0.6% mewn 
termau real yn 2011 a 2013, yn ôl y drefn honno, ond bu cynnydd o 0.6% yn 2012. Golyga hyn 
bod enillion blynyddol staff yn GIG Cymru 0.1% yn is mewn termau real yn 2013 nag oedden 
nhw yn 2010.

Rhwng 2010/11 a 2012/13, gwelodd y GIG yng Nghymru ostyngiad yn y nifer o gyfnodau 
mewngleifion brys fesul poblogaeth (1.3% y flwyddyn) a hyd yr arhosiad cysylltiedig 
(4.5% y flwyddyn). Roedd gostyngiad hefyd yn hyd yr arhosiad ar gyfartaledd ar gyfer 
mynediadau dewisol (0.6% y flwyddyn), ond cynnydd yn y nifer o fynediadau dewisol fesul person 
(1.1% y flwyddyn). Bu gostyngiad yn y nifer o apwyntiadau allgleifion fesul poblogaeth o 2.2% 
y flwyddyn ar gyfartaledd.

Roedd tuedd gynyddol yn y tebygolrwydd oed a rhyw penodol i dderbyn gofal mewnglaf yn 
ymwneud â chyflwr cronig ar bobl 50 oed a throsodd yng Nghymru rhwng 2001/02 a 2010/11. 
Fodd bynnag, yn 2011/12 a 2012/13, roedd gostyngiad yn y duedd hon fel bod y raddfa’n 
ymddangos fel ei bod wedi sefydlogi.

Rhwng 2002 a 2012, bu gostyngiad yng nghost unedol gyfartalog presgripsiwn o 5.4% y flwyddyn 
mewn termau real. Ni fydd y duedd hon yn parhau am gyfnod amhenodol wrth i’r don fawr 
o batentau cyffuriau swmp uchel megis statins ddod i ben. Fodd bynnag, rydym wedi archwilio’r 
posibilrwydd y bydd y costau unedol yn dal i ostwng ar hanner y duedd ddiweddar rhwng 2010/11 
a 2015/16.

Byddai parhau’r tueddiadau hyn yng nghyflogau’r GIG, cyfnodau mewnglaf a presgripsiynau yn 
lleihau’r bwlch ariannol yn 2015/16 i £221 miliwn, yn ôl prisiau 2013/14. 

Y bwlch cyllido fydd yn weddill yn 2025/26
Rydym wedi archwilio tair senario bosibl ar gyfer lefel y cyllid ar gael i’r GIG yn y cyfnod rhwng 
2016/17 i 2025/26, i ddangos y bwlch cyllido posibl fydd ar ôl ym mhob achos.

Ar gyfer senario un rydym yn cymryd y bydd y cyllid ar gyfer y GIG yn ddigyfnewid mewn 
termau arian parod o 2015/16. Byddai hyn yn gyfartal i ostyngiad mewn termau real o 1.9% 
y flwyddyn, wrth i gostau barhau i gynyddu gyda chwyddiant. Yn yr achos hwn, byddai bwlch 
cyllido tybiedig yn 2025/26 o £3.6 biliwn yn ôl prisiau 2013/14, fyddai’n gofyn am arbedion 
effeithlonrwydd termau real gwerth 5.8% y flwyddyn, yn ychwanegol at yr arbedion a wnaed hyd 
at 2015/16.

Yn senario dau rydym yn cymryd y bydd cyllid yn ddigyfnewid mewn termau real. Yn yr achos 
hwn amcangyfrifwn y byddai’r bwlch ariannol rhagamcanol yn 2025/26 yn £2.5 biliwn, fyddai’n 
gofyn am arbedion effeithlonrwydd termau real ychwanegol o 3.7% y flwyddyn.

Yn senario tri rydym yn cymryd y bydd gwario ar y GIG yng Nghymru yn cadw’i chyfran o incwm 
cenedlaethol y DU ar ôl 2015/16, yn seiliedig ar ragolwg y Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidol (OBR) 
o 2.2% y flwyddyn mewn termau real. Amcangyfrifwn y byddai’r bwlch ariannol yn 2025/26 
yn £1.1 biliwn yn ôl prisiau 2013/14, fyddai’n gofyn am arbedion effeithlonrwydd ychwanegol 
o 1.5% y flwyddyn mewn termau real.

Gellid lleihau’r bwlch ariannol hwn o £0.9 biliwn drwy gyfuniad o ryddhau arbedion arian parod 
ychwanegol oddi wrth effeithlonderau sector dwys, a pharhau i reoli mynediadau mewnglaf sy’n 
dioddef o gyflyrau cronig. Ond byddai angen arbedion ychwanegol at hyn ym mhob un o’r tri 
senario cyllido.



7 Degawd o galedi yng Nghymru? Y pwysau cyllido yn wynebu’r GIG yng Nghymru hyd at 2025/26

Bu cynnydd yn y cyllid ar gael i’r GIG yng Nghymru o gyfartaledd o 4% y flwyddyn mewn termau 
real ers iddo gael ei gyflwyno yn 1948 (Crawford ac Emmerson, 2012). Fel canlyniad, mae’r 
gyfran o incwm cenedlaethol y DU y mae’r GIG yn atebol amdano wedi mwy na dyblu o 3.5% yn 
1949/50 i 7.9% yn 2007/08.1 Nid yw hyn yn anarferol; cydnabyddir yn rhyngwladol bod gwlad 
wrth iddi ddod yn fwy cyfoethog, yn tueddu i wario cyfran gynyddol o’i chynnyrch domestig 
gros (GDP) ar iechyd (Carrin ac eraill, 2009). Yn 2011, roedd cyfanswm y gwariant ar ofal iechyd 
yn y DU, gan gynnwys gwariant cyhoeddus a phreifat, fel cyfran o GDP, yn 9.4%; mae hwn yn 
agos iawn i gyfartaledd y Sefydliad ar gyfer Cydweithrediad a Datblygiad Economaidd (OECD), 
o 9.3% (OECD, 2013).

Mae lefel cyllido’r GIG yn y DU yn ganlyniad i gyfres o benderfyniadau a gymrwyd gan 
lywodraeth y DU a’r gweinyddiaethau a ddatganolwyd. Datganolwyd rheolaeth dros y GIG 
i lywodraethau Cymru a’r Alban yn eu tro yng Ngorffennaf 1999, ac i Ogledd Iwerddon yn 
Rhagfyr yr un flwyddyn. Cyn hyn, yr Ysgrifennydd Gwladol dros Gymru oedd yn gyfrifol am 
GIG Cymru.

Caiff y newidiadau yn y cyllid sydd ar gael i wasanaethau cyhoeddus datganoledig yng Nghymru, 
yr Alban a Gogledd Iwerddon eu penderfynu gan fformiwla Barnett. Seilir fformiwla Barnett 
ar y newid mewn gwariant a gynlluniwyd ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yn Lloegr, 
y ganran cymharedd (y gyfran o wariant gwasanaeth cyhoeddus sy’n dod o fewn y gyllideb 
ddatganoledig), a’r newid ym mhoblogaeth pob un o’r gwledydd (Trysorlys EM, 2010a). 
Derbyniodd Cymru £13.3 biliwn yn 2010/11 am y gwasanaethau cyhoeddus o fewn ei rheolaeth 
(Trysorlys EM, 2010b); gwerth tua £4,360 y pen.

Er y cysylltir newidiadau yn y lefel gyllido ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru â’r 
newidiadau penodol mewn gwariant cyhoeddus yn Lloegr, cyfrifoldeb y Cynulliad Cenedlaethol 
yw penderfynu sut i ddyrannu’r arian ymhlith gwasanaethau yng Nghymru. 

Bu cynnydd yn y cyllid ar gael i’r GIG yng Nghymru mewn termau real ym mhob blwyddyn 
o 1992/93 hyd at 2010/11 ar gyfartaledd o 4.7% y flwyddyn (Ffigur 1.1). Cyflymodd y cynnydd 
blynyddol cyfartalog ar ôl 2001, gan dyfu ar gyfartaledd o 5.3% y flwyddyn mewn termau real 
rhwng 2001/02 a 2010/11. Golygai hyn bod y gwariant cyfartalog y pen wedi cynyddu o £1,389 
i £2,110 yn ôl prisiau 2013/14. 

Mewn ymateb i’r dirwasgiad economaidd a’r ad-drefnu ariannol, daeth y duedd hon i ben. Yn lle 
hynny, bu gostyngiad yn y cyllid ar gael i’r GIG yng Nghymru o 2.5% y flwyddyn ar gyfartaledd 
rhwng 2010/11 a 2012/13, gan achosi i’r gwariant cyfartalog y pen ostwng i £1,988 yn ôl 
prisiau 2013/14. Cwymp mewn gwariant ar gyfalaf yn ystod y cyfnod hwn sy’n gyfrifol am y rhan 
fwyaf o’r gostyngiad hwn; bu gostyngiad yng ngwerth y gwariant adnoddau ar wasanaethau ‘r 
GIG yn benodol o 1.1% mewn termau real.

Yn Hydref 2013, cyhoeddodd y Gweinidog dros Gyllid Jane Hutt y byddai Byrddau Iechyd Lleol 
Cymru yn cael £150 miliwn yn ychwanegol yn 2013/14 i: “osgoi sgandal fel yr un yn Ysbyty Stafford” 
(BBC, 2013). Arweiniodd hyn at gynnydd termau real o 0.8% o gymharu â 2011/12. Dilynir hyn 
gan ostyngiadau termau real yn 2014/15 a 2015/16.

1. Cyflwyniad

1. Defnyddir ffigur 2007/8 i osgoi effaith un-tro yr argyfwng ariannol byd-eang.



8 Degawd o galedi yng Nghymru? Y pwysau cyllido yn wynebu’r GIG yng Nghymru hyd at 2025/26

Yn Lloegr a’r Alban, cafodd yr arian ar gyfer y GIG ei warchod a’i sefydlogi, sy’n golygu bod 
GIG Cymru yn wynebu gostyngiad cymharol uwch o ran cyllid. Fodd bynnag, mae hyn wedi 
golygu na fu gostyngiad mor gyflym yn y cyllid ar gael i feysydd gwariant cyhoeddus eraill 
yng Nghymru, yn benodol y cyllid ar gyfer llywodraeth leol a ostyngodd mewn termau real 
o 4.5% rhwng 2010/11 a 2013/14; o gymharu â 7.6% yn yr Alban a 9.5% yn Lloegr (Y Sefydliad 
Astudiaethau Cyllid, 2013).
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Ffigur 1.1: Cyfanswm gwariant ar y GIG yng Nghymru rhwng 1992/93 a 2012/13, 
yn ôl prisiau 2013/14

Tra bo gostyngiad yn y cyllid ar gael i’r GIG yng Nghymru, mae’r pwysau galw am wasanaethau yn 
dal i gynyddu. Daw’r pwysau hyn oddi wrth boblogaeth sydd yn tyfu ac yn heneiddio yn bennaf. 
Ond bu cynnydd yn y gyfran o bobl sydd yn byw gyda chyflyrau cronig tymor hir, sy’n gosod baich 
ychwanegol ar y GIG uwch na’r ffaith fod y boblogaeth yn newid yn unig. 

Ochr yn ochr â’r pwysau cynyddol oherwydd y galw ychwanegol o ran poblogaeth, drwy gydol 
hanes y GIG mae’r costau unedol o gyflawni gwasanaethau hefyd wedi codi mewn termau real, 
a hyn yn bennaf oherwydd pwysau talu cyflogau, gyda chyflogau staff yn cyfrif am dros hanner 
o holl wariant y GIG.

Rhaid i’r GIG yng Nghymru, sydd wedi dod i arfer â chynnydd o ran cyllid mewn termau real 
i ateb pwysau’r galw, yn awr gwrdd â phwysau oddi wrth y boblogaeth gyda chyllideb ostyngol 
mewn termau real. 

I sicrhau bod y penderfyniadau wrth ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel ar gyllideb 
ostyngol mewn termau real yn cael eu gwneud ar sail tystiolaeth, mae’n hanfodol deall i ba raddau 
y bydd y galw am wasanaethau’r GIG yn debygol o gynyddu. Gall rhagamcanion o’r pwysau 
hyn wedyn gael eu cymharu â senarios ar gyfer y lefel gyllido allai fod ar gael, gan gynhyrchu 
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amcangyfrif o’r bwlch ariannol y bydd yn rhaid ei gau drwy fesurau effeithlonrwydd er mwyn 
parhau i ddarparu gwasanaeth o ansawdd uchel.

Yn Rhagfyr 2012, cyhoeddodd Ymddiriedolaeth Nuffield A Decade of Austerity?, a ddefnyddiodd 
ddata oedd ar gael i fodelu’r galw am wasanaethau’r GIG yn Lloegr (Roberts ac eraill 2012). 
Gan ddefnyddio’r modelau hyn, lluniwyd rhagamcaniad o’r galw cynyddol hyd at 2021/22. 
Fe wnaethom ni ragamcanu y byddai pwysau’r galw am wasanaeth yn cynyddu o 3.9% 
y flwyddyn mewn termau real, o gymharu â chyllid termau real digyfnewid bron yn seiliedig ar 
dueddiadau diweddar.

Rydym wedi defnyddio methodoleg debyg i lunio rhagamcanion am y galw am wasanaethau’r GIG 
yng Nghymru. Drwy gymharu’r rhagamcanion hyn i senarios gwahanol ar gyfer y cyllid ar gael, 
gallwn ddangos maint posibl yr her effeithlonrwydd, yn ystod y cyfnod hyd at 2015/16, a thros 
y tymor hwy hyd at 2025/26.

Rydym wedi archwilio’r patrymau oedd yn ysgogi’r galw am wasanaethau yng Nghymru yn 
2010/11, cyn y cyfnod o galedi presennol. Gan ddefnyddio’r rhain rydym wedi creu rhagamcanion 
o’r galw yn seiliedig ar ragamcanion y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) ar boblogaethau 
a marwolaethau. Rydym hefyd wedi llunio rhagamcanion o’r cyfraddau ysbytyeiddio ar gyfer pobl 
yng Nghymru sy’n dioddef o gyflyrau cronig o 2001/02 hyd 2010/11.

Gosodwyd y cyllid fydd ar gael i Lywodraeth Cymru hyd at 2015/16 yn adolygiad gwariant 2010 
a chylch gwario 2013. Yna cafodd y cyllid sydd ar gael i’r GIG yng Nghymru ei benderfynu gan 
Lywodraeth Cymru yn ei phroses o bennu’r gyllideb. Rydym felly wedi archwilio’r bwlch cyllido 
rhagamcanol ar gyfer y cyfnod hwn. Yna archwiliwyd y mathau o effeithlonderau sydd wedi 
digwydd yn ystod y ddwy flynedd ers 2010/11 y mae gennym ddata iddynt, ac amcangyfrif yr 
effaith ar y bwlch hwn wrth barhau gyda’r gwelliant mewn effeithlonrwydd hyd at 2015/16.

Ni wyddom ar hyn o bryd faint o gyllid fydd ar gael yn ystod y cyfnod 2015/16 hyd at 2025/26. 
Bydd yn dibynnu ar nifer o ffactorau, y mwyaf pwysig: y sefyllfa economaidd yn y DU erbyn 
2015/16, a phenderfyniadau treth a gwariant llywodraethau yn yr adolygiadau gwariant a’r 
cyllidebau fydd yn dilyn etholiad gyffredinol nesaf y DU ar 7 Mai 2015 (parliament.uk, 2013), 
ac etholiad Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Rydym felly wedi archwilio tair senario ar gyfer y lefel gyllido bosibl allai fod ar gael ar ôl 2015/16. 
Dyma yw’r senarios hyn: 

• parhad o doriadau termau real gan gadw’r cyllid yn ddigyfnewid mewn termau arian parod 

• cyflwr sefydlog a gynrychiolir drwy gadw’r cyllid yn ddigyfnewid mewn termau real

• cynnydd termau real drwy gymryd yn ganiataol y bydd y cyllid ar gyfer GIG Cymru yn cynnal 
ei gyfran o gynnyrch domestig gros y DU. 

Ym mhob achos archwiliwyd lefel ychwanegol y twf effeithlonrwydd fyddai ei angen ar ôl 2015/16 
i gwrdd â’r rhagamcanion ar gyfer gwasanaethau’r GIG.

Bydd canlyniadau’r senarios hyn yn gymorth i ddeall graddau’r her ariannol yn wynebu’r GIG yng 
Nghymru yng ngoleuni’r caledi parhaus, y pwysau o ran y galw a’r penderfyniadau gwleidyddol yn 
ystod y degawd nesaf.
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Mae’r GIG yng Nghymru yn darparu amrediad eang o wahanol wasanaethau ar gyfer 
y boblogaeth, gyda phob un yn wynebu patrymau galw gwahanol.

Fe wnaethon ni adeiladu modelau ar gyfer mathau o wasanaethau gwahanol yr oedd data 
amdanynt yn rhwydd i’w gael. Roedd y lefel a chymhlethdod y model yn dibynnu ar y data ar gael 
ar gyfer y math o wasanaeth.

Gellir rhannu’r dull hwn i bedwar cam, fel y dangosir yn Ffigur 2.1:

• Cam 1: Adnabod pa ffactorau sy’n gysylltiedig â’r galw ar y gwasanaeth iechyd ar hyn o bryd 
gan ddefnyddio’r data sydd ar gael, ac amcangyfrif cyfraniad y ffactorau gwahanol i batrymau 
cyfredol. Defnyddion ni yn benodol ddata gweithredu o 2010/11, i ganiatáu i ni archwilio’r 
patrymau oedd yn bod cyn y cyfnod presennol o galedi.

• Cam 2: Rhagamcanu gweithgareddau’r gwasanaeth i’r dyfodol seiliedig ar ragamcanion o’r 
ffactorau allweddol a adnabyddwyd yng Ngham 1, sef twf yn y boblogaeth (yn ôl oedran, rhyw 
a bwrdd iechyd), ffrwythlondeb, marwolaeth a chyffredinedd rhai cyflyrau cronig.

• Cam 3: Cymhwyso costau cyfartalog/unedol, yn seiliedig ar brisiau 2011/12, a’u haddasu 
i adlewyrchu’r duedd hir dymor mewn graddfeydd cyflog y gwasanaeth iechyd. Ar gyfer gofal 
mewnglaf, lluosir y rhif amcanol o fynediadau i ysbytai disgwyliedig gyda’r hyd arhosiad 
cyfartalog, ac i hynny cymhwysir y gost fesul diwrnod.

• Cam 4: Cyfuno pob rhagamcaniad gwasanaeth-benodol i amcangyfrif o’r pwysau gwariant 
cyfan ar ofal iechyd yng Nghymru, gydag addasiadau er mwyn cyfrif am wasanaethau nad oedd 
data ar gael arnynt.

2. Dulliau gweithredu

Ffigur 2.1: Y camau a ddefnyddiwyd i ragamcanu pwysau ariannol
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Cam 1: Dadansoddi gweithgareddau cyfredol 
Yn 2011/12, gwariodd y GIG yng Nghymru £5.3 biliwn mewn termau arian parod1 ar 
ddarparu gwasanaethau iechyd i’r boblogaeth; gwerth £1,742 y pen mewn termau arian parod2 
(Llywodraeth Cymru, 2013). Dengys ffigur 2.2 y dadansoddiad o sut y dosbarthwyd yr arian 
hwn ar draws y gwahanol fathau o wasanaethau. Gwariwyd y rhan fwyaf o’r arian (61%) ar 
wasanaethau eilaidd, sy’n cynnwys gwasanaethau dwys a chymunedol.

Archwilion ni bob math o wasanaeth ar wahân i adlewyrchu amrywiaeth y gweithgareddau, gan 
ddefnyddio data oedd ar gael yn rhwydd. Nid oeddem yn gallu modelu pob math o wasanaeth, yn 
benodol ni fodelwyd gwasanaethau cymunedol oherwydd prinder data gweithgareddau.

Ffigur 2.2: Dadansoddiad o’r gwariant ar wasanaethau’r GIG yn 2011/12

Nodiadau: Mae ‘arall’ yn cynnwys nwyddau a gwasanaethau, gofal parhaus, gofal nyrsio a gyllidebir gan y GIG a 
gwasanaethau GIG a ddarperir gan sefydliadau gwirfoddol, awdurdodau lleol a darparwyr preifat. Nid yw gwerthoedd 
yn dod i gyfanswm o union 100% oherwydd talgrynnu.

Presgripsiynau a ddosberthir 
yn y gymuned: 9.9%

Gwasanaethau Meddygol 
Cy�redinol: 8.7%

Gofal cynradd 
arall: 7.4%
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ArallDwys ac A&E (ag eithrio mamolaeth): 43.6%
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Rhannwyd gweithgaredd dwys a damweiniau ac achosion brys (A&E) i bedwar math, gyda phob 
un yn cael ei fodelu ar wahân:

• gofal mewnglaf brys

• gofal mewnglaf heb fod yn frys

• gofal allgleifion

• A&E.

1. £5.5 biliwn yn ôl prisiau 2013/14.
2. £1,795 y pen yn ôl prisiau 2013/14.
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Cofnodir pob rhyngweithio gofal claf gyda’r sector ddwys yn un o’r setiau data canlynol:

• Mae Cronfa Ddata Cymru o Achosion Cleifion (PEDW) yn cofnodi pob gweithgaredd 
mewnglaf ac achos dyddiol a ymgymrir ag ef yng Nghymru, a phob preswylydd o Gymru sy’n 
derbyn triniaeth yn Lloegr (Gwasanaeth Gwybodeg Cymru y GIG, 2014a).

• Mae’r Set data Cadw Apwyntiadau Allgleifion (OAD) yn cofnodi pob apwyntiad allglaf sy’n 
digwydd yng Nghymru.

• Mae’r Set data Adran Achosion Brys (EDDS) yn cofnodi holl bresenoldebau mewn prif adran 
ddamweiniau a brys yng Nghymru (Gwasanaeth Gwybodeg Cymru y GIG, 2014b).

Bydd pob set data yn cynnwys dynodwr claf ffugenwol unigryw, sy’n gyson ar draws pob set data 
a blynyddoedd. Gwnaeth hyn hi’n bosibl i ni dracio cleifion ar draws pob set data drwy gyfnodau, 
tra’n gwarchod anhysbysedd.

Tra bydd PEDW yn cofnodi pob data ar gyfer preswylwyr yng Nghymru sy’n cael gofal mewnglaf 
yng Nghymru neu Loegr, mae’r OAD a’r EDDS ond yn cofnodi gweithgaredd a ddigwyddodd 
yng Nghymru yn unig. Os bydd preswyliwr o Gymru yn mynd i glinig neu adran ddamweiniau ac 
achosion brys yn Lloegr, cyllideb GIG Cymru fyddai’n cyllido hynny. Rydym felly wedi cynnwys 
cofnodion am breswylwyr o Gymru o setiau data allgleifion ac adrannau damweiniau ac achosion 
brys Lloegr a gofnodir yn yr Ystadegau Cyfnodau Ysbytai (HES). Roedd amrywiaeth sylweddol 
yn y lefel o weithgaredd ar gyfer preswylwyr o Gymru sy’n digwydd yn Lloegr yn 2010/11, yn ôl 
bwrdd iechyd, fel y dangosir ar gyfer apwyntiadau allgleifion yn Ffigur 2.3. 

Digwyddodd llai na hanner 1% o apwyntiadau allgleifion yn Lloegr ar gyfer preswylwyr o Fwrdd 
Iechyd Prifysgol Cwm Taf, tra digwyddodd 54% yn Lloegr ar gyfer preswylwyr Bwrdd Iechyd 
Addysgu Powys.

Ffigur 2.3: Cyfran yr apwyntiadau allgleifion ar gyfer preswylwyr o Gymru 
a ddigwyddodd yn Lloegr yn 2010/11, yn ôl bwrdd iechyd

Nodyn: 7A1 = Prifysgol Betsi Cadwaladr, 7A2 = Prifysgol Hywel Dda, 7A3 = Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, 
7A4 = Prifysgol Caerdydd a’r Fro, 7A5 = Prifysgol Cwm Taf, 7A6 = Prifysgol Aneurin Bevan, 7A7 = Addysgu Powys.
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Yn yr un modd, ni fydd cleifion nad ydynt yn byw yng Nghymru, ond yn cael triniaeth mewn ysbyty 
yng Nghymru yn cael eu cyllidebu o gyllideb GIG Cymru. Felly rydym ond wedi cynnwys cleifion 
y mae ardal cynnyrch ehangach haen is (LSOA) y cyfeiriad cartref yng Nghymru.

Ar gyfer pob math o wasanaeth lluniwyd modelau atchweliad lefel person i amcangyfrif 
y cyfraddau gweithgaredd cyfartalog blynyddol gan ddibynnu ar nifer o ffactorau allweddol oedd 
yn dylanwadu ar y galw: 

• oed 

• rhyw

• ardal ddaearyddol1 

• oedd hi’n flwyddyn olaf eu hoes

• oedden nhw wedi derbyn gofal mewn ysbyty am gyflwr cronig. 

Seiliwyd y modelau i amcangyfrif y defnydd o wasanaethau dwys ar ddata o 2010/11. Roedd 
hyn yn caniatáu i ni archwilio’r patrwm posibl o ddefnydd gwasanaeth heb y rhwystrau ariannol 
tynn presennol.

Cyfrifwyd maint y boblogaeth nad oedd wedi derbyn gofal ysbyty yn 2010/11 drwy ddefnyddio 
amcangyfrifon poblogaeth seiliedig ar gyfrifiad 2011 yn ôl oedran, rhyw a bwrdd iechyd 
(StatsCymru, 2011).

Ochr yn ochr â thwf yn y boblogaeth, mae tueddiadau cynyddol diweddar yn y ganran o’r 
boblogaeth sy’n byw gyda chyflyrau cronig yn debygol o gael effaith ar y galw am wasanaethau’r 
GIG. Defnyddiwyd codau deiagnosis i ddynodi pobl oedd yn dioddef o gyflwr cronig ac yn derbyn 
gofal mewn ysbyty. Seiliwyd y cyflyrau penodol wnaethon ni eu cynnwys ar lawlyfr gwybodaeth 
rheoli clefydau cronig yr Adran Iechyd (Yr Adran Iechyd, 2004), gydag ychwanegiadau seiliedig ar 
ganllawiau arbenigol. Y rhain oedd: 

• arthritis

• cancr

• clefyd rhwystrol cronig yr ysgyfaint (COPD) neu asthma

• clefyd y galon coronaidd (CHD) neu fethiant y galon

• dementia

• diabetes

• epilepsi

• salwch meddwl

• clefyd arennol

• strôc.

Ceir mwy o fanylder ar sut y dynodwyd pobl yn dioddef o gyflyrau cronig yn y canllaw technegol 
atodol (Roberts, 2014).

Cesglir data presgripsiynu yn genedlaethol gan Wasanaethau Gofal Cynradd Partneriaeth 
Cydwasanaethau GIG Cymru. Maent yn cynnwys yr holl bresgripsiynau a rennir gan fferyllfeydd 
cymunedol, contractwyr offer a meddygon dosbarthu yng Nghymru. Archwilion ni’r duedd yn y 
nifer o eitemau a bresgripsiynwyd fesul poblogaeth rhwng 2002 a 2012 ar gyfer pob math, fel y’i 
diffinnir gan bennod y Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain (BNF), (Y Gymdeithas Fferyllol 
Frenhinol, 2014) gan ddefnyddio’r lleiaf o sgwariau atchweliadau2 i greu rhagamcanion.

1. Diffiniwyd gan fwrdd iechyd cyfeiriad cartref yr unigolyn.
2. Dull safonol i ddarganfod tuedd system frasgywir, lle mae’r datrysiad cyfan yn lleihau cyfanswm 

y sgwariau’r camgymeriadau a wnaed yng nghanlyniadau pob cymhareb sengl.
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Amcangyfrifwyd y rhif cyfartalog blynyddol o ymgynghoriadau gyda meddyg teulu a nyrs 
y practis fesul poblogaeth, wedi’u rhannu yn ôl oed a rhyw, o 2003 i 2011 o Arolwg Iechyd Cymru 
(Gwasanaeth Data y DU, 2011). Gan ddefnyddio’r rhain, fe wnaethon ni fodelu’r tueddiadau yn 
ôl oed a rhyw i’r rhai dan 16, 16 i 74 mlwydd oed (mewn bandiau oedran deng mlynedd) a’r rhai 
dros 75.

Ar gyfer mamolaeth fe ddefnyddion ni’r rhagamcaniad o’r nifer tybiedig o enedigaethau 
oddi wrth yr ONS. Roedd yr amcangyfrifon hyn yn gyson o fewn 3% i’r nifer o enedigaethau 
a gofnodir yn PEDW rhwng 2001 a 2012.

Cam 2: Rhagamcanion
Yr hyn sy’n sylfaenol ysgogi gwariant ar iechyd yn unrhyw wlad yw maint a proffil oedran 
ei phoblogaeth. Bydd unrhyw ragamcan o wariant yn y dyfodol yn cael ei ddylanwadu’n 
bennaf gan yr hyn y disgwylir i ddigwydd i’r boblogaeth dros y cyfnod o amser. Defnyddion 
ni’r prif ragamcanion ar gyfer poblogaeth a marwolaethau yn ôl oed, rhyw a bwrdd iechyd 
(StatsCymru, 2011).

Dylanwad mawr arall ar y galw am wasanaethau’r GIG yw’r duedd gynyddol yn nifer y bobl sy’n 
byw gyda chyflyrau cronig. Fel bydd y nifer o bobl yn byw gyda chyflyrau lluosog yn codi, bydd yr 
effaith a gânt ar wasanaethau iechyd yn cynyddu. Gan ddefnyddio codau deiagnosis a gofnodwyd 
yn y cofnodion mewnglaf yn PEDW, dynodwyd lle roedd pobl wedi cael mynediad i ysbyty am 
rai cyflyrau cronig. Gan ddefnyddio data rhwng 2001/02 a 2010/11, fe gyfrifon ni’r ganran o’r 
boblogaeth oedd wedi cael mynediad fel mewnglaf o leiaf un waith gyda phob un cyflwr, bob 
blwyddyn, wedi’u rhannu yn ôl oed a rhyw ar gyfer y rhai 50 oed a throsodd. Archwilion ni’r duedd 
benodol ar gyfer y cyflyrau sy’n cael yr effaith fwyaf ar gyfanswm costau: CHD neu fethiant y galon, 
COPD neu asthma, a diabetes. Archwilion ni’r duedd ar gyfer pob un o’r cyflyrau hyn ar eu pen eu 
hunain, ac am bob cyfuniad o gyflyrau. Am gyflyrau eraill, edrychon ni ar y duedd mewn unrhyw 
gyflwr arall sengl, neu unrhyw gyfuniad arall o glefydau.

Am bob cyfuniad o gyflyrau, fe gyfrifon ni’r raddfa farwolaethau ar gyfer yr un cyfnod. Wedyn 
fe gymron ni y bydd y tueddiadau hyn yn parhau ar ôl 2010/11 hyd 2025/26, a’u cymhwyso i’r 
boblogaeth ragamcanol.

Ar gyfer apwyntiadau meddyg teulu a nyrs y practis archwilion ni’r tueddiadau oed a rhyw 
benodol mewn niferoedd blynyddol cyfartalog rhwng 2004 a 2011. Fe gymhwyson ni’r rhain i’r 
rhagamcanion poblogaeth i’r dyfodol. 

Ar gyfer eitemau presgripsiwn, defnyddion ni’r duedd mewn eitemau fesul person y flwyddyn 
rhwng 2002 a 2010, wedi’u rhannu yn ôl pennod BNF. Oherwydd natur y data oedd ar gael, 
roedden ni’n methu addasu ar gyfer oedran a rhyw. Cymrwyd tybiaethau am famolaeth 
o ragamcanion yr ONS.

Cam 3: Costau
Er mwyn newid y defnydd ragamcanol i ragamcaniad ar gyfer cyfanswm gwariant fe wnaethon ni 
gymhwyso costau unedol i’r gweithgaredd.

Costiwyd gweithgaredd dwys yn unol â chostau cyfeiriol cenedlaethol Cymreig 2011/12 
(Llywodraeth Cymru, 2013). Ar gyfer data mewnglaf fe gymhwyson ni’r gost benodol i bob 
arhosiad ysbyty yn ôl penderfyniad y Grŵp Adnoddau Gofal Iechyd (HRG). Yna cafodd yr 
arhosiadau unigol eu grwpio i gyfnodau i gael y costau cyfnodau a amcangyfrifwyd, ac yna eu 
rhannu gan hyd yr arhosiad i gael y gost cyfartalog y dydd. Caniataodd hyn i ni archwilio’r effaith 
newid yn hyd cyfartalog yr arhosiad mewn ysbyty ar gyfanswm gwariant.

Darparodd costau cyfeirio ymweliadau allgleifion gyfartaledd ar gyfer pob mynychiad 
apwyntiadau yn ôl arbenigedd. Fodd bynnag, gwyddem o’n gwaith costio yn Lloegr bod angen 
mwy o adnoddau adeg arhosiad cyntaf nag ail arhosiad, ac felly’n costio ddwywaith gymaint. 
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Felly fe gymhwyson ni’r gymhareb ar gyfer pob arbenigedd a amcangyfrifwyd o bris tariff Taliad 
wrth Ganlyniadau Lloegr (PbR) (gweler yr adroddiad technegol sy’n cydfynd – Roberts, 2014 – 
am fwy o wybodaeth). Seiliwyd costau A&E ar gost cyfartalog pob ymweliad.

Costiwyd data Allgleifion ac A&E a gymrwyd o ddata HES Lloegr yn ôl tariff PbR.

Costiwyd cyfnodau arhosiad mamolaeth yn yr un dull â data mewngleifion. Dynodwyd pob 
gweithgaredd mewnglaf ar gyfer triniaeth cyn genedigaeth a genedigaeth a chyfrifwyd y gost 
flynyddol gyfartalog ar gyfer rhoi genedigaeth yn £2,135, a gymhyswyd i brif ragamcanion 
ffrwythlondeb yr ONS. Roedd y gost gyfartalog dybiedig hon yn debyg i’r hyn a amcangyfrifwyd 
yn Lloegr o £2,156.

Cymrwyd y costau am ymgynghoriadau mewn practis meddyg teulu o gostau unedol Lloegr 
(Curtis, 2010) Uned Ymchwil Gwasanaethau Cymdeithasol Personol (PSSRU) 2011 sef £36 am 
ymgynghoriad gyda meddyg teulu, a £13 am ymgynghoriad gyda nyrs y practis. Fodd bynnag, 
roedd hwn yn goramcangyfrif y cyfanswm gwariant ar feddygfeydd yng Nghymru, felly fe 
ailaddaswyd y rhain i £24 a £9 er mwyn cynnal yr un gymhareb ag yn Lloegr.

Fe gymhwyson ni’r gost cyfartalog am eitem ym mhob un pennod BNF yn 2011/12 i’r 
rhagamcaniad o’r gweithgaredd. Mae’r costau cyfartalog am y rhan fwyaf o benodau wedi bod yn 
gostwng yn raddol yn y blynyddoedd diwethaf, fodd bynnag dewison ni gymryd i’r duedd hon 
ddod i ben yn ein hachos sylfaenol.

I archwilio pwysau ariannol y dyfodol, edrychon ni ar effaith cynnydd real mewn costau cyflogau 
ar gost unedol gofal iechyd. Mae data o fodel asesu effaith darparwr economeg yr Adran Iechyd yn 
dangos bod y gweithlu yn cyfrif am 64% y costau ysbyty (Conffederasiwn y GIG a’r Adran Iechyd, 
2010). Ar gyfer y 36% o gostau ysbyty nad yw’n gyflog, tybiwn y bydd costau unedol yn cynyddu 
yn unol â chwyddiant. Felly hefyd, tybiwyd y byddai costau unedol am eitemau a bresgripsiynir yn 
codi yn unol â chwyddiant. 

Rhoddir holl werthoedd ariannol yn yr adroddiad yn ôl prisiau 2013/14, gan ddefnyddio 
datchwyddwr GDP Mawrth 2014 (Trysorlys EM, 2014). Golyga hyn ein bod wedi archwilio 
effaith termau real y pwysau ariannol rhagamcanol, ar ôl ystyried chwyddiant.

Cam 4: Gwariant y GIG
Y cam terfynol oedd cyfuno’r rhagamcanion am bob un o’r mathau o wasanaeth (dwys gofal 
ac A&E; mamolaeth; presgripsiynu; ac ymgynghoriadau meddyg teulu) i lunio amcangyfrif 
o gyfanswm gwariant y GIG ar wasanaethau yng Nghymru.

Yn gyntaf fe ddefnyddion ni addasiad o’r canlyniadau am bob math o wasanaeth. Nid oeddem 
yn gallu cyfrif am gyfanswm cost rhai mathau o wasanaeth oherwydd prinder data, megis gofal 
critigol ar gyfer mewngleifion. Rhoddwyd ystyriaeth i hyn wrth gymhwyso ffactor agregu fel bod 
y gwerth a amcangyfrifwyd yn 2011/12 yn cydfynd â’r swm a wariwyd ar y math o wasanaeth yn 
yr un flwyddyn.

Wedyn fe wnaethon ni addasiad terfynol i gyfrif am y mathau gwasanaeth na fodelwyd gennym 
(gofal cychwynnol, gwasanaethau cymunedol a gofal eilaidd arall), gan ystyried y bydd y sectorau 
hyn yn tyfu yn unol â’r rhai a fodelwyd. Mae’r ffigur terfynol felly yn perthyn i wariant GIG 
a agregwyd ar weithgaredd yn 2010/11 (£6.0 biliwn1) oddi wrth PESA yn ôl prisiau 2013/14 
(Trysorlys EM, 2013).

1. Mae’r ffigur hwn yn uwch na’r £5.5 biliwn oddi ar y ffurflen gostau cyfeiriol Gymreig gan fod PESA yn 
cynnwys cyllid ar gyfer addysg ac hyfforddiant, ymchwil a datblygu, ac iechyd cyhoeddus (Llywodraeth 
Cymru, 2014).
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Bydd pwysau gwariant ar wasanaethau’r GIG yng Nghymru yn tyfu 3.2% y flwyddyn mewn 
termau real rhwng 2010/11 a 2025/26, gan dybio y bydd y patrymau diweddar o ddefnydd 
gwasaneth a chostau a welwyd yn parhau ar gyfer y tueddiadau demograffig a ragamcanwyd. 
Byddai’r pwysau ariannol felly £3.6 biliwn yn uwch yn 2025/26 nag yn 2010/11 (Ffigur 3.1). 
Mae hyn yr un fath â chael 59% yn ychwanegol at gyfanswm gwariant ar wasanaethau’r GIG 
yng Nghymru yn 2010/11. Y rheswm am yr anghenion gwariant hyn yw effaith gyfunol pwysau 
cynyddol ar draws y mathau gwahanol o wasanaethau, yr ydym yn eu harchwilio’n fanylach ar 
y tudalennau canlynol.

Ffigur 3.1: Rhagamcaniad o’r pwysau gwariant ar y GIG hyd at 2025/26,  
yn ôl prisiau 2013/14
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Gwasanaethau dwys
Y sector dwys yw’r maes gwariant mwyaf ar wasanaethau’r GIG, gan gyfrif am dros £4 ym 
mhob £10 sy’n cael ei wario ar wasanaethau yng Nghymru. Yn ein modelu fe archwilion ni 
effaith tri pheth sy’n ysgogi pwysau gwariant ar wasanaethau dwys: poblogaeth, cyflyrau cronig 
a chyflogau staff.

Bydd twf ym maint y boblogaeth yn amlwg yn arwain at gynnydd yn y galw am wasanaethau 
iechyd. Yn ogystal, bydd y tebygolrwydd y bydd angen am wasanaethau ysbyty ar yr unigolyn a’r 
gwariant cysylltiedig, yn codi wrth i’r unigolyn fynd yn hŷn (Ffigur 3.2). Felly bydd poblogaeth 
gyda phroffil oedran hŷn yn costio mwy na phoblogaeth o’r un maint gyda phroffil oedran iau. 
Rhagwelir y bydd poblogaeth Cymru’n tyfu 5% rhwng 2012 a 2025 (StatsCymru, 2011). Fodd 
bynnag, bydd y proffil oedran tipyn yn hŷn, gyda’r nifer o bobl 65 oed a throsodd yn tyfu 26% dros 
y cyfnod hwn, o gymharu â thwf o 1% o’r bobl dan 65 oed (Ffigur 3.3). Mae’r rhagamcanion hyn 
yn is na’r rheiny ar gyfer y DU gyfan, fydd yn tyfu 8% yn ôl y rhagamcaniad; 4% ar gyfer y bobl 
dan 65, a 30% ar gyfer y rhai sy’n 65 oed a throsodd.

Ffigur 3.2: Cost ysbyty blynyddol ar gyfartaledd yn 2011/12 yn ôl oed a rhyw,  
ag eithrio mamolaeth
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Ffigur 3.3: Poblogaeth rhagamcanol 2025 Cymru yn ôl oed a rhyw o gymharu 
â phoblogaeth 2012
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Byddai twf yn y boblogaeth yn unig yn arwain at amcangyfrif o £457 million o bwysau 
gwariant ychwanegol ar gyfer gwasanaethau dwys erbyn 2025/26 mewn termau real, cynnydd 
blynyddol cyfartalog o 1.2% y flwyddyn, yn seiliedig ar y patrymau a welwyd yn 2010/11 
(Ffigur 3.6, tudalen 21).

Mae ffigur 3.4 yn dangos y gwariant yn 2011/12 ar gyfer mynediad i ysbytai cysylltiedig â’r 
cyflyrau cronig yr archwilir gennym yn yr adroddiad hwn. Roedd mynediad i ysbyty i bobl 
gydag un neu fwy o’r cyflyrau cronig hyn yn cyfrif am 54% o gyfanswm y gwariant mewnglaf 
yn 2011/12. Mae hwn yn uwch ar gyfer y rhai 50 oed a throsodd (66%) ac ar gyfer y rhai 
75 a throsodd (76%). Roedd gwariant yn sylweddol uwch ar gyfer mewngleifion yn dioddef 
o CHD neu fethiant y galon, COPD neu asthma, a diabetes, nag ar gyfer y cyflyrau eraill. 
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Cynyddodd nifer y bobl gafodd eu hanfon i ysbyty oherwydd cyflwr cronig yng Nghymru 
o 105,000 o bobl yn 2001/02 i 142,000 o bobl yn 2010/11. Un achos dros hyn yw poblogaeth 
sy’n heneiddio; mae’r tebygolrwydd o ddatblygu cyflwr cronig yn codi gydag oedran, felly bydd 
gan boblogaeth sydd â phobl hŷn nifer uwch o bobl yn byw gydag o leiaf un cyflwr cronig. 
Rhoddir cyfrif am hyn yn y rhagamcaniad o’r boblogaeth yn unig yn Ffigur 3.6 (tudalen 21).

Ail reswm yw, ein bod yn ogystal â hyn, wedi gweld cynnydd yn y tebygolrwydd o unigolyn 
sy’n dioddef o gyflwr cronig yn derbyn gofal mewn ysbyty o fewn bandiau oedran. Felly, mewn 
un enghraifft eithafol, roedd dyn 75 oed a throsodd ddwywaith mor debygol o orfod mynd i’r 
ysbyty gyda diabetes yn 2010/11 nag yn 2001/02 (Ffigur 3.5). Mae’n werth pwysleisio bod hyn 
yn rhannol oherwydd cynnydd mewn disgwyliad oes1 a graddfeydd goroesi gwell ar gyfer pobl yn 
dioddef o gyflyrau cronig. Hefyd mae triniaethau wedi gwella ar gyfer rhai cyflyrau, sy’n arwain 
at ymweliadau ysbyty ychwanegol. Byddai parhad o’r duedd hon yn arwain at wariant ychwanegol 
ar ofal dwys o £484 million erbyn 2025/26, yn ôl prisiau 2013/14, ar ben y gwariant oherwydd 
poblogaeth yn unig. Mae hyn yn arwain at gynnydd cyfartalog cyfunol o 2.2% y flwyddyn  
(Ffigur 3.6, tudalen 21).

1. Yr hiraf fydd unigolyn yn byw, yr uchaf y tebygolrwydd o ddatblygu un neu fwy o gyflyrau cronig.

Ffigur 3.4: Cyfanswm costau mewngleifion yng Nghymru yn ymwneud â chyflyrau 
cronig yn 2011/12, yn ôl prisiau 2013/14
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Bu cynnydd yng nghyflogau staff ysbytai a’r gwasanaeth iechyd cymunedol yn y DU (yn cynnwys 
meddygon, nyrsus, staff cefnogi a rheolwyr) ar gyfartaledd o tua 2% y flwyddyn mewn termau 
real dros y 35 mlynedd hyd at 2009/10 (cyfrifiadau’r awduron, seiliedig ar yr Adran Iechyd, 2011). 
Gan dybio y bydd y duedd hon yn parhau, byddai enillion cyfartalog blynyddol yn codi o £29,305 
yn 2010/11, i £38,097 yn 2025/26, yn ôl prisiau 2013/14.

Mae data o fodel asesu effaith darparwr economeg yr Adran Iechyd yn dangos bod y gweithlu 
yn cyfrif am 64% y costau ysbyty (Conffederasiwn y GIG a’r Adran Iechyd, 2010). Gan gymryd 
y bydd y tueddiadau hyn mewn cyflogau termau real yn parhau, a chostau di-gyflog yn codi yn 
unol â chwyddiant, byddai pwysau gwariant yn cynyddu £608 miliwn oherwydd poblogaeth 
a chyflyrau cronig, yn ôl prisiau 2013/14. Effaith cyfunol y tri tueddiad hwn fyddai cynnydd ym 
mhwysau gwariant dwys ar gyfartaledd o 3.4% y flwyddyn mewn termau real rhwng 2010/11 
a 2025/26 (Ffigur 3.6).

Ffigur 3.5: Canran y boblogaeth yng Nghymru 50 oed a throsodd yn cael mynediad i ysbyty gyda 
diabetes ac nid oherwydd unrhyw gyflwr cronig arall rhwng 2001/02 a 2012/13, yn ôl oed a rhyw
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Ffigur 3.6: Yr effaith ar y cyfanswm gwariant rhagamcanol ar wasanaethau dwys 
oherwydd poblogaeth, cyflyrau cronig a chyflogau staff, yn ôl prisiau 2013/14
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Presgripsiynu
Bu cynnydd yn y raddfa dosbarthu eitemau ar bresgripsiwn yn y gymuned yng Nghymru ar 
gyfartaledd o 4.0% y flwyddyn rhwng 2002 a 2010; o 16.7 i 22.9 eitem y pen o’r boblogaeth. 
Cododd y raddfa ar gyfer popeth ond un math o gyffur, fel y’i diffinnir gan y penodau BNF 
(Ffigur 3.7). Yr unig fath lle bu gostyngiad yn y raddfa oedd am orchuddion, oedd yn cyfrif am 2% 
o’r cyfanswm cost yn 2010/11.

Y cyflyrau sy’n cyfrif am y rhan fwyaf o eitemau yw ar gyfer y system cardiofascwlaidd (7.2 eitem 
y flwyddyn y pen, gan gyfrif am 18% y cyfanswm gwariant yn 2010/11) a’r system nerfol ganolog 
(4.3 eitem y flwyddyn y pen, gan gyfrif am 22% o’r cyfanswm gwariant ar bresgripsiynu yn 
2010/11). Rhain oedd yn dangos y raddfa dwf fwyaf mewn eitemau y pen o boblogaeth rhwng 
2002 a 2010.

Os bydd y tueddiadau hyn yn parhau, byddai presgripsiynu cymunedol 60% yn uwch mewn 
termau real yn 2025/26 nag yn 2010/11, gan dybio y byddai’r costau unedol yn aros ar lefel 
2011/12. Mae hyn yn gynnydd termau real cyfartalog o 3.2% y flwyddyn.
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Ffigur 3.7: Y duedd wrth bresgripsiynu eitemau fesul unigolyn yng Nghymru am 
ddeg pennod y Llyfr Fformiwlâu Cenedlaethol Prydain (BNF) gyda’r cyfraddau 
uchaf yn 2012, 2002 i 2012
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3.3 Gwasanaethau Meddygol Cyffredinol
Bydd y nifer blynyddol cyfartalog o ymgynghoriadau gyda meddyg teulu yng Nghymru yn 
codi gydag oedran, ac yn uwch ar gyfer menywod nag ar gyfer dynion. Yn 2010, cafodd pobl 
rhwng 16 a 24 oed ar gyfartaledd 3.9 o ymgynghoriadau gyda meddyg teulu y flwyddyn y pen 
o’r poblogaeth (2.3 ar gyfer dynion, 5.5 ar gyfer menywod). Cododd y cyfartaledd i 8.4 ar 
gyfer pobl 75 oed a throsodd (8.1 ar gyfer dynion, 8.6 ar gyfer menywod). Mae’r patrwm yn 
debyg am ymgynghoriadau gyda nyrs y practis; cafodd pobl rhwng 16 a 24 oed gyfartaledd 
o 1.4 ymgynghoriad y flwyddyn y pen o boblogaeth (0.7 ar gyfer dynion, 2.2 ar gyfer menywod), 
o gymharu â 6.6 ar gyfer pobl 75 a throsodd (7.5 ar gyfer dynion, 6.1 ar gyfer menywod).

Rhwng 2004 a 2010, bu cynnydd yng nghyfanswm yr ymgynghoriadau mewn practis meddyg 
teulu ar gyfer pobl 16 oed a throsodd o 12.8 miliwn gyda meddyg teulu i 14.0 miliwn (cyfanswm 
cynnydd o 8.8% a chynnydd blynyddol cyfartalog o 1.4% y flwyddyn), a 6.6 miliwn gyda nyrs 
y practis i 7.5 miliwn (cyfanswm cynnydd o 12.9% a chynnydd blynyddol cyfartalog o 2.0% 
y flwyddyn). Fodd bynnag, mae’r duedd gynyddol yn nifer yr apwyntiadau fesul unigolyn 
y flwyddyn yn weddol ddigyfnewid yn y rhan fwyaf o grwpiau oedran, a hyn yn dangos bod y rhan 
fwyaf o’r cynnydd yn digwydd oherwydd twf yn y boblogaeth a heneiddio.
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Dim ond o 2007 ymlaen y mae’r data ar y nifer o ymgynghoriadau meddyg teulu y flwyddyn ar 
gyfer pobl dan 16 oed ar gael, gan ostwng o 4.4 y flwyddyn y pen o boblogaeth yn 2007 (4.1 ar 
gyfer bechgyn, 4.6 ar gyfer merched), i 4.3 yn 2011 (4.1 ar gyfer bechgyn, 4.4 ar gyfer merched). 
Nid oedd data ar y nifer o ymgynghoriadau gyda nyrs y practis ar gael ar gyfer pobl dan 16.

Gan gymryd y bydd y tueddiadau mewn ymgynghoriadau fesul unigolyn y flwyddyn yn parhau 
ochr yn ochr â’r tybiaethau ynghylch twf poblogaeth, erbyn 2025/26 byddai 16.5 miliwn 
o apwyntiadau gyda meddyg teulu (6.7 miliwn ar gyfer dynion, 9.8 miliwn ar gyfer menywod),  
ac 11.7 miliwn gyda nyrs y practis (5.9 miliwn ar gyfer gwrywod a menywod)1 ar gyfer pobl 16 oed 
a throsodd (Figure 3.8).

Ffigur 3.8: Rhif blynyddol ymgynghoriadau gyda meddyg teulu neu nyrs 
y practis yng Nghymru i bobl 16 oed a throsodd, yn ôl rhyw rhwng 2004/05 a 2011/12, 
gyda’r rhif amcanol hyd at 2025/26
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1. Nid yw cyfanswm gwerthoedd yn cydfynd oherwydd talgrynnu.
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Mae ffigur 4.1 yn dangos rhagamcaniad o’r cyfanswm pwysau gwariant ar iechyd yn 2015/16 
o gymharu â lefel gwariant 2010/11, heb ystyried effeithlonrwydd ychwanegol nac arbedion 
costau yn ystod y cyfnod hwn. Fodd bynnag, bu gostyngiad yn y cyllid ar gael ar gyfer y GIG 
yng Nghymru mewn termau real yn 2011/12 a 2012/13. Yn dilyn peth cynnydd yn 2013/14, 
fe’i cyllidebir i barhau i ostwng mewn termau real hyd at 2015/16. Ar hyn o bryd mae nifer 
o fentrau mewn bod i geisio cynyddu effeithlonrwydd ac i nodi arbedion er mwyn cynnal lefelau 
darpariaeth gwasanaeth ac ansawdd, ar waetha’r gyllideb termau real. I adlewyrchu hyn rydym 
wedi edrych yn fanwl ar y cyfnod rhwng 2010/11 a 2015/16, gan archwilio’r hyn sydd wedi 
digwydd yn ystod y blynyddoedd mwyaf diweddar, ac i ba raddau y gall yr arbedion presennol 
gau’r bwlch ariannol yn ystod y cyfnod y gwyddom faint o gyllid fydd ar gael.

Y bwlch cyllido posibl yn 2015/16
Os bydd y pwysau’n parhau i gynyddu yn unol â’r patrymau a welwyd hyd at 2010/11, byddai 
angen i’r cyllid fyddai ar gael gynyddu 16.8% i £7.0 biliwn yn 2015/16, yn ôl prisiau 2013/14, gan 
gymryd na fydd unrhyw arbedion effeithlonrwydd wedi’u gwneud. Mae hyn yn gynnydd termau 
real cyfartalog o 3.1% y flwyddyn.

Fodd bynnag, yn 2011/12, bu gostyngiad yng ngwasanaethau’r GIG o 1.4% mewn termau real, 
a 0.7% pellach yn 2012/13. Roedd cynnydd termau real o 0.8% yn 2013/14, ond dilynir hyn gan 
ostyngiadau termau real o 1.7% yn 2014/15, a 0.6% yn 2015/16 (Tabl 4.1). Golyga hyn y bydd 
y gyllideb 3.6% yn is yn 2015/16 mewn termau real nag oedd yn 2010/11. 

Tabl 4.1: Gwariant cyfredol y GIG rhwng 2010/11 a 2012/13, a’r hyn a ragwelir  
hyd at 2015/16 

Blwyddyn Cyllideb y GIG yn ôl prisiau 2013/14 Canran y newid termau real

2010/11 £6.03 biliwn –

2011/12 £5.94 biliwn -1.4%

2012/13 £5.90 biliwn -0.7%

2013/14 £5.95 biliwn 0.8%

2014/15 £5.85 biliwn -1.7%

2015/16 £5.81 biliwn -0.6%

Mae gwerth gostyngol y gyllideb mewn termau real yn golygu y byddai’r rhagamcaniad ar bwysau 
gwariant y GIG yn arwain at fwlch cyllido posibl yn 2015/16 o £1.2 biliwn yn ôl prisiau 2013/14. 
Mae’r pwysau cynyddol a’r gyllideb ostyngol yn golygu y byddai cau’r bwlch a amcangyfrifir yn 
gofyn am arbedion gwerth 3.9% y flwyddyn ar gyfartaledd mewn termau real (Ffigur 4.1).

4. Yr her ariannol hyd at 
2015/16
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Ffigur 4.1: Y bwlch cyllido rhagamcanol yn 2015/16 mewn termau real
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Dengys ein rhagamcanion y bydd y pwysau ariannu ar gyfer GIG Cymru yn tyfu ar raddfa arafach 
na’r hyn a ragamcenir ar gyfer y GIG yn Lloegr.1 Ond tra bu gostyngiad yn y cyllid ar gael i’r GIG 
yng Nghymru, mae’r arian ar gyfer y GIG yn Lloegr wedi cael ei warchod mewn termau real, felly 
mae maint yr her effeithlonrwydd sy’n wynebu’r ddwy wlad yn debyg yn y tymor byr.

Cau bwlch cyllido’r GIG yn 2015/16
Effaith cyfyngu ar gyflogau
Mae’r dybiaeth y bydd cyflog staff yn parhau i godi yn unol â’r cyfartaledd tymor hir o 2% mewn 
termau real ar ôl 2010/11 yn cyfrannu’n sylweddol at y bwlch cyllido rhagamcanol. Fodd bynnag, 
mae’r duedd hon wedi’i hatal wrth i’r llywodraeth gyflwyno polisi cyflogau’r sector cyhoeddus. 
Rhewodd y polisi cyflogau ddyfarniadau cyflog ar gyfer pob gweithiwr sector cyhoeddus, yn 
cynnwys staff y GIG, oedd yn ennill mwy na £21,000 y flwyddyn yn 2011/12 a 2012/13; i staff 
yn ennill llai na £21,000 dyfarnwyd £250 y flwyddyn o godiad yn Ebrill 2011 a 2012 (Cyflogwyr 
y GIG, 2012). Am y ddwy flynedd yn dilyn y rhewi hwn ar gyflogau (2013/14 a 2014/15), roedd 
dyfarniadau cyflog y sector cyhoeddus i’w capio ar gyfartaledd o 1% y flwyddyn mewn termau 
arian parod (Trysorlys EM, 2011). Fel canlyniad bu gostyngiad yn enillion blynyddol cyfartalog 
staff y GIG yng Nghymru mewn termau real yn 2011 a 2013, ond bu cynnydd o 0.6% yn 2012 
(Tabl 4.2). Golyga hyn bod enillion blynyddol staff yn GIG Cymru 0.1% yn is mewn termau real 
yn 2013 nag oedden nhw yn 2010. Dros yr un cyfnod, roedd enillion cyfartalog staff y GIG yn 
Lloegr wedi codi 0.1% mewn termau real.

1. 3.2% y flwyddyn yng Nghymru, o gymharu â 3.9% yn Lloegr, mewn termau real.
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Fe newidion ni’r dybiaeth wreiddiol o gynnydd o 2% gyda’r newidiadau cyflog hyn a welwyd, 
a thybio y byddai’r gostyngiad diweddar o 0.6% yn parhau hyd at 2015/16. Golyga hyn y byddai 
enillion blynyddol yn gostwng o £29,305 yn 2010/11, i £28,937 yn 2015/16, yn ôl prisiau 2013/14, 
yn lle codi i £32,236 yn ein hachos sylfaen (Ffigur 4.2).1

Mae costau staff yn cyfrif am tua tair rhan allan o bump o gyfanswm costau ysbyty (Yr Adran 
Iechyd a Chonffederasiwn y GIG, 2010); rydym felly yn tybio y bydd 60% yn unig o’r costau 

Tabl 4.2: Y newid yn enillion blynyddol cyfartalog termau real a nodwyd ar gyfer staff 
GIG Cymru (yr enillion llawn amser cydradd ar gyfer staff clinigol ac anghlinigol), 
Mehefin 2010 hyd Fehefin 2013

Dyddiad
Cyfanswm 12 mis 
enillion mewn termau 
arian parod

Datchwyddwr 
GDP*

Cyfanswm enillion 12 
mis yn ôl prisiau 2013/14

Canran 
y newid 
termau real

Mehefin 2010 £27,829 96.7 £29,305 –

Mehefin 2011 £28,429 98.9 £29,274 -0.1%

Mehefin 2012 £28,937 100.0 £29,458 0.6%

Mehefin 2013 £29,288 101.8 £29,288 -0.6%

Ffigur 4.2: Y duedd hir dymor o ran cyflogau’r GIG o gymharu â’r setliad cyflog 
cyfredol, yn ôl prisiau 2013/14
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£3,298
£368

1. Nid ydym wedi cynnwys effaith taliadau pensiwn yn hyn, ond dim ond o 14% i 14.3% fydd y cynnydd 
yn awr yng nghyfraniadau cyflogwyr, yn lle’r 18% o gynnydd a gynigiwyd (Cyflogwyr y GIG, 2014).

* Mesur o chwyddiant cyffredinol yr economi domestig, fel arfer yn cael ei fynegi fel mynegrif. 
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unedol yn gostwng oherwydd gwerth y gostyngiad mewn cyflogau. Rydym yn cymryd y bydd 
meysydd eraill yn tyfu yn unol â chwyddiant.

Byddai cymhwyso’r tybiaethau hyn yn gostwng y bwlch cyllido rhagamcanol yn 2015/16 
o £383 miliwn yn ôl prisiau 2013/14; ac felly yn werth trydydd rhan bron o gyfanswm y bwlch 
ariannol a amcangyfrifwyd. Amcangyfrifwn y byddai’r bwlch fyddai’n weddill yn £842 miliwn 
yn ôl prisiau 2013/14 (Ffigur 4.4, tudalen 30).

Effeithiolrwydd y sector dwys
Nid yw’r dybiaeth sylfaenol yn cynnwys twf parhaus mewn effeithlonrwydd y gwasanaeth 
iechyd. Mae tystiolaeth ar gyfer y DU yn awgrymu i gynhyrchiant y gwasanaeth iechyd gynyddu 
ar gyfartaledd o 0.5% y flwyddyn rhwng 1997 a 2010 (Massey a Caul, 2014). Awgryma gwaith 
gan y Sefydliad Iechyd fod yna gyfle ar gyfer enillion cynhyrchiant parhaus ychwanegol. Gan 
gyfrif am bron hanner y cyfanswm gwariant ar wasanaethau, gyda’r costau unedol uchaf am 
weithgaredd, gellir dadlau bod gan y sector dwys gyfle i gyfrannu ymhellach i arbedion drwy 
welliannau cynhyrchiant ychwanegol (Churchill a Dixon, 2014). Dangosodd adroddiad diweddar 
a gyhoeddwyd gan Ymddiriedolaeth Nuffield bod hyd cyffredinol arhosiad cyfnodau mewnglaf 
yn 2008/09 yn uwch yng Nghymru nag yn yr un o’r gwledydd eraill yn y DU1 (Bevan ac eraill, 
2014). Gan gymryd bod hyn yn dal yn wir, awgryma hyn bod yna gyfle pellach i wneud arbedion 
effeithlonrwydd yn y sector dwys yn GIG Cymru.

Yn ein rhagamcaniad achos sylfaen rydym yn archwilio’r galw posibl a phwysau cost gan dybio 
y bydd y patrymau defnydd gwasanaeth a welwyd yn 2010/11 yn parhau, heb gael ei effeithio gan 
y cyfnod presennol o galedi. Fodd bynnag, mae gennym ddata o 2011/12 a 2012/13 sy’n caniatáu 
i ni benderfynu sut y mae’r GIG yng Nghymru wedi ymateb i’r cyfnod o ddarbodaeth presennol. 
Dengys Tabl 4.3 bod y GIG yng Nghymru yn y ddwy flynedd gyntaf o gyllidebau gostyngol, wedi 
gweld gostyngiad yn hyd arhosiad cyfnodau mewnglaf brys, a ostyngodd 4.5% y flwyddyn ar 
gyfartaledd, o 10.4 diwrnod i 9.5 diwrnod. 

Ar yr un pryd, bu cynnydd yn nifer cyfartalog mewngleifion dewisol o 1.1% y flwyddyn ar 
gyfartaledd. Digwyddodd hyn oherwydd cynnydd yn y nifer o achosion dydd, a gododd 2.6% 
y flwyddyn ar gyfartaledd. Fel canlyniad, cafodd dros hanner y triniaethau mewnglaf dewisol 
eu cyflawni fel achosion dydd yn 2012/13: 50.9% yn 2012/13, o gymharu â 49.5% yn 2011/12, 
a 49.4% yn 2010/11.

Rydym wedi defnyddio’r rhain fel amcangyfrif o lefel effeithlonrwydd y sector dwys y gellir ei 
rhagdybio’n rhesymol dros y cyfnod 2010/11 i 2015/16, er mwyn archwilio i ba raddau y byddai 
hyn yn gostwng y bwlch ariannol.

Nid yw amcangyfrif yr arbedion cysylltiedig â’r amcangyfrifon effeithlonrwydd hyn yn rhwydd. 
Caiff costau unedol am weithgaredd yn y GIG, fel ar gyfer diwydiannau eraill, eu llunio o gostau 
amrywiol, sefydlog a lled sefydlog, a amcangyfrifir i fod werth tua 13%, 23% a 64%, yn y drefn 
honno (Yr Adran Iechyd a Chonffederasiwn y GIG, 2010). 

Gall y costau amrywiol, megis nwyddau treuliadwy sy’n perthyn yn uniongyrchol i’r uned 
weithgaredd, gael ei arbed yn llawn yn dilyn unrhyw ostyngiad mewn gweithgaredd dros y cyfnod 
o amser hyd 2015/16. Bydd yn anodd iawn rhyddhau’r costau sefydlog, sy’n gysylltiedig â’r 
defnydd o adeiladau ac ati, dros y cyfnod hwn o amser, gan y byddai angen i bob gweithgaredd 
yn ymwneud â ffynhonnell y gost fod wedi dod i ben. Mae’r costau lled sefydlog yn cynnwys 
costau staff yn bennaf. Tra na ellir rhyddhau’r rhain mewn cyfran uniongyrchol i’r gostyngiadau 
gweithgaredd, gellir eu rhyddhau mewn modd mwy graddol dros y tymor hirach. Rydym wedi 
cymryd y gellir rhyddhau trydydd rhan o’r costau lled sefydlog yn ymwneud â’r gostyngiadau 
gweithgaredd erbyn diwedd y cyfnod hwn.

1. 6.3 diwrnod yng Nghymru, o gymharu â 4.3 yn Lloegr, 5.7 yn yr Alban a 5.5 yng Ngogledd Iwerddon.
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Tabl 4.3: Y gwahaniaethau a nodwyd mewn cyfraddau gweithgaredd ers 2010/11

Apwyntiadau 
allgleifion fesul 
unigolyn fesul 
blwyddyn

Mynediadau heb 
fod ar restr aros 
fesul unigolyn 
fesul blwyddyn

Mynediadau 
dewisol oddi ar 
restr aros fesul 
unigolyn fesul 
blwyddyn

Diwrnodau 
gwely 
cyfartalog fesul 
cyfnod heb fod 
ar restr aros

Diwrnodau 
gwely cyfartalog 
fesul cyfnod 
dewisol oddi ar 
restr aros

2010/11 1.024 0.117 0.158 10.39 3.22

2011/12 1.047 0.118 0.163 9.65 3.25

2012/13 0.979 0.114 0.161 9.48 3.18

Y newid 
blynyddol ar 
gyfartaledd 
2010/11 i 2012/13

-2.2% -1.3% 1.1% -4.5% -0.6%

Pe byddai’r tueddiadau hyn a welwyd mewn effeithlonrwydd yn parhau, byddai’r bwlch cyllido 
yn 2015/16 yn gostwng ymhellach o £212 miliwn,1 sydd werth 0.6% y flwyddyn, gan adael 
amcangyfrifiad o fwlch gwerth £629 miliwn mewn termau real (Ffigur 4.4, tudalen 30).

Rheolaeth well ar gyflyrau cronig
Rhwng 2001/02 a 2011/12 roedd tuedd gynyddol yn y tebygolrwydd oed a rhyw penodol 
i dderbyn gofal mewnglaf yn ymwneud â chyflwr cronig ar bobl 50 oed a throsodd yng Nghymru. 
Golyga hyn, ochr yn ochr ag effaith y ffaith bod mwy o bobl yn byw gyda chyflyrau cronig 
oherwydd bod y boblogaeth yn heneiddio, mae hefyd debygolrwydd uwch y bydd pob un o’r bobl 
hyn angen gofal mewnglaf gyda chyflwr. Yn ein rhagamcaniad o bwysau’r galw, cymrwyd yn 
ganiataol y bydd y tueddiadau hyn yn parhau hyd 2025/26. Byddai effaith hyn ar bwysau gwariant 
ar ofal iechyd bron gymaint ag ar gyfer twf y boblogaeth yn unig.

Fodd bynnag, yn 2011/12 a 2012/13, gwelsom ostyngiad yn y duedd hon fel bod y raddfa’n 
ymddangos fel ei bod wedi sefydlogi. Drwy dybio y bydd y raddfa mynediadau i ysbytai oherwydd 
cyflyrau cronig yn aros ar y lefel a welwyd yn 2010/11, byddai’r bwlch yn 2015/16 yn cael ei gau 
gan £205 miliwn arall mewn termau real, gan adael bwlch o £425 miliwn yn ôl amcangyfrifiad 
(Ffigur 4.4, tudalen 30).

Pris cyffuriau ar bresgripsiwn
Yn ein rhagamcaniad achos sylfaen, rydym wedi cadw at gost cyffuriau a bresgripsiynwyd fel yr 
oedd yn 2011/12. Rhwng 2002 a 2012, bu gostyngiad yng nghost unedol gyfartalog presgripsiwn 
o 5.4% y flwyddyn mewn termau real (Ffigur 4.3). Gellir esbonio’r rhan fwyaf o’r gostyngiad 
mewn cost oherwydd bod patentau yn dod i ben, a bod y GIG yn gallu dosbarthu rhai eraill 
generig rhatach. Ni fydd y duedd hon yn parhau am gyfnod amhenodol wrth i’r don fawr 
o batentau cyffuriau swmp uchel megis statins ddod i ben. Oherwydd hyn nid ydym wedi tybio 
y bydd y costau unedol yn parhau i ostwng ar y raddfa ddiweddar a welwyd. Fodd bynnag, os 
rhwng 2010/11 a 2015/16 bydd y costau unedol yn dal i ostwng ar hanner y duedd ddiweddar, 
byddai gostyngiad pellach yn y bwlch cyllido o £204 miliwn, gan adael bwlch o £221 miliwn yn 
2015/16 yn ôl amcangyfrifiad, yn ôl prisiau 2013/14 (Ffigur 4.4, tudalen 30).

1. Mae’r model yn tybio bod yr arbedion a wnaed yn unrhyw un o’r gwasanaethau a gynhwysir yn y model 
yn cydweddu â meysydd eraill na chafodd eu cynnwys, felly mae’r arbedion hyn ar gyfer y GIG cyfan 
fymryn yn uwch na’r arbedion penodol ar gyfer y sector.



29 Degawd o galedi yng Nghymru? Y pwysau cyllido yn wynebu’r GIG yng Nghymru hyd at 2025/26

Yn wahanol i’r arbedion posibl eraill yr ydym wedi eu harchwilio, seiliwyd y rhain ar duedd hir 
dymor a welwyd cyn 2010/11. Felly, mae’n debygol y byddai’r arbedion hyn wedi eu gwneud beth 
bynnag, yn hytrch na’u bod yn ymateb uniongyrchol i’r cyfnod presennol o galedi.

Daw’r tybiaethau hyn am arbedion posibl â’r rhagamcanion gwariant o fewn 4% i’r cyllid tebygol 
fydd ar gael yn 2015/16, ond ddim yn cau’r bwlch cyllido yn llawn. Rydym wedi penderfynu 
parhau gyda’r modelu o’r pwynt hwn ymlaen, yn hytrach na defnyddio unrhyw arbedion 
ychwanegol fyddai’n achosi mwy o aneglurder.

Ffigur 4.3: Cost cyfartalog presgripsiynu eitemau yng Nghymru rhwng 2002 a 2012, 
yn ôl prisiau 2013/14
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Yn y bennod ddiwethaf edrychwyd ar senarios tebygol ar sut y gellid gostwng lefel y pwysau 
gwariant rhagamcanol yn nes i’r lefel cyllido sy’n debygol o fod ar gael yn 2015/16. Ar gyfer 
gweddill yr adroddiad hwn, tybiwn bod yr arbedion hyn wedi eu cyflawni, ac amcangyfrif maint 
yr her ariannol ychwanegol ar ôl 2015/16, hyd at 2025/26.

Mae’r cyllid fydd ar gael i’r GIG yng Nghymru wedi ei gynllunio ar gyfer y cyfnod hyd at 2015/16. 
Fodd bynnag, mae’r lefel gyllido fydd ar gael ar ôl hynny yn fwy aneglur. Bydd penderfyniadau 
am gyllido yn y dyfodol yn dibynnu ar ragolwg cyllidol y DU, penderfyniadau polisi yn y DU a’r 
broses o bennu’r gyllideb yng Nghymru fydd yn dilyn etholiad gyffredinol y DU ym Mai 2015 
(parliament.uk, 2013), ac etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru yn 2016.

Rydym felly wedi archwilio tair senario posibl ar gyfer y lefel gyllido allai fod ar gael yn y cyfnod 
rhwng 2016/17 a 2025/26, i ddangos y bwlch cyllido posibl fydd ar ôl ym mhob achos (Ffigur 5.1).

Yn gyntaf rydym yn cymryd y bydd y cyllid ar gyfer y GIG yn ddigyfnewid mewn termau arian 
parod o 2015/16. Byddai hyn yn gyfartal i ostyngiad mewn termau real o 1.9% y flwyddyn, wrth 
i gostau barhau i gynyddu gyda chwyddiant. Yn yr achos hwn byddai bwlch cyllido tybiedig 
yn 2025/26 o £3.6 biliwn yn ôl prisiau 2013/14, fyddai’n gofyn am arbedion effeithlonrwydd 
termau real gwerth 5.8% y flwyddyn, yn ychwanegol at yr arbedion a wnaed hyd at 2015/16. Yn 
y rhagamcaniad hwn, byddai‘r cyllido termau real yn gostwng ar raddfa uwch na’r cynlluniau 
cyllido presennol.

Yn senario dau rydym yn cymryd y bydd cyllid yn ddigyfnewid mewn termau real. Byddai hyn 
yn gynnydd mewn termau arian parod, ond pe byddai’r GIG yng Nghymru yn cyflawni’r un lefel 
ac ansawdd gwasanaethau, i boblogaeth fwy, gyda’r un lefel gyllido fwy neu lai amcangyfrifwn 
y byddai’r bwlch cyllido rhagamcanol yn 2025/26 yn £2.5 biliwn, fyddai’n gofyn am arbedion 
effeithlonrwydd termau real ychwanegol o 3.7% y flwyddyn..

Yn ein senario olaf rydym yn cymryd y bydd gwario ar y GIG yng Nghymru yn cadw’i chyfran 
o incwm cenedlaethol y DU ar ôl 2015/16, gan adlewyrchu tystiolaeth rhyngwladol bod 
hyblygrwydd incwm iechyd rywle rhwng 0.8 a 1.0.1 Mae’r Swyddfa Cyfrifoldeb Cyllidol (OBR) 
wedi proffwydo y bydd allbwn economaidd y DU yn tyfu o bosibl 2.2% y flwyddyn mewn termau 
real o 2016 (OBR, 2014). Rydym yn cymryd felly y bydd hyn yn wir am y cyllid fydd ar gael i GIG 
Cymru ar ôl 2015/16. Amcangyfrifwn y byddai’r bwlch ariannol yn 2025/26 yn £1.1 biliwn yn 
ôl prisiau 2013/14, fyddai’n gofyn am arbedion effeithlonrwydd ychwanegol o 1.5% y flwyddyn 
mewn termau real. Rydym wedi defnyddio’r rhain fel ein senario achos gorau, er bod y lefel 
cynnydd yn is na’r hyn a welwyd mewn unrhyw flwyddyn rhwng blwyddyn gyntaf y senedd 
datganoledig a 2010/11.

5. Yr her ariannol rhwng 
2016/17 a 2025/26

1. Hynny yw, fel y daw gwledydd yn fwy cyfoethog, byddant yn gwario mwy o’u hincwm ar ddarparu  
gofal iechyd.
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Ffigur 5.1: Y bwlch ariannol yn 2025/26 yn dilyn arbedion a wneir erbyn 2015/16
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Yr arbedion posibl rhwng 2015/16 a 2025/26
Rhwng 2010/11 a 2015/16, rydym wedi tybio mai ond trydydd rhan o’r costau lled sefydlog 
cysylltiedig ag arbedion effeithlonrwydd y sector dwys fyddai wedi eu gwireddu. Dros y cyfnod 
hirach rhwng 2015/16 a 2025/26, mae’n rhesymol i dybio y gall yr arbedion o’r costau lled sefydlog 
hyn gael eu gwireddu. Byddai hyn yn gostwng y pwysau gwariant yn 2025/26 o £368 miliwn yn ôl 
prisiau 2013/14. 

Rydym hefyd wedi tybio bod y duedd yn y tebygolrwydd o rywun sy’n dioddef o gyflwr cronig 
yn cael gofal mewnglaf yn aros ar y lefel a welwyd yn 2010/11, rhwng 2010/11 a 2015/16. Ar ôl 
hyn rydym wedi tybio y bydd y duedd yn dal i gynyddu eto ar y raddfa a welwyd rhwng 2001/02 
a 2010/11. Fodd bynnag, os gellid cadw at lefel 2010/11 ar ôl 2015/16 hyd at 2025/26, byddai’r 
pwysau gwariant yn 2025/26 yn gostwng ymhellach o £541 miliwn yn ôl prisiau 2013/14.

Byddai effaith cyfunol y rhain yn gostwng y pwysau gwariant yn 2025/26 o £909 million yn 
ôl prisiau 2013/14 (Ffigur 5.2). Byddai hyn yn dal i adael peth bwlch cyllido yn erbyn y senario 
achos-gorau o £0.2 biliwn, ac felly’n gofyn am arbedion ychwanegol o 0.3% y flwyddyn. 
Os cedwir yr arian ar gael yn ddigyfnewid rhwng 2015/16 a 2025/26, yna fel canlyniad i’r 
arbedion ychwanegol hyn byddai’r bwlch cyllido wedyn yn £1.6 biliwn, ac felly’n gofyn am 
arbedion effeithlonrwydd o 2.5% y flwyddyn. Yn erbyn y senario achos gwaethaf lle bydd y 
cyllido’n ddigyfnewid mewn termau ariannol, byddai’r bwlch cyllido sy’n weddill yn £2.7 biliwn, 
gan ofyn am arbedion effeithlonrwydd o 4.5% y flwyddyn.
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Ffigur 5.2: Y potensial i wneud arbedion ychwanegol ar ôl 2015/16
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Ar hyd y degawd diwethaf, mae’r GIG yng Nghymru, fel yng ngweddill y DU, wedi arfer â derbyn 
cynnydd termau real sylweddol yn yr arian ar gael, oedd yn cydfynd â’r pwysau cynyddol yn codi 
o boblogaeth oedd yn tyfu ac yn heneiddio, disgwyliadau cynyddol a chostau gofal uwch. Nid 
dyma’r sefyllfa bellach yn dilyn yr argyfwng economaidd byd-eang. Mae’r GIG yng Nghymru 
nawr yn gorfod ateb galw ychwanegol am wasanaethau gyda llai o arian, tra’n cynnal gofal 
o ansawdd uchel. Bydd deall maint y bwlch posibl mewn cyllido sy’n wynebu’r GIG yng Nghymru 
yn hanfodol wrth gynllunio sut i gynnal GIG cynaliadwy.

Yn ein senario cyntaf, wrth archwilio sut y byddai pwysau cyllido yn cynyddu gan ddilyn 
y patrymau a welwyd yn 2010/11, fe wnaethon ni amcangyfrif y byddai’r pwysau ychwanegol yn 
cynyddu 3.2% y flwyddyn mewn termau real. Mae hyn o dan yr amcangyfrif o 3.9% y flwyddyn 
mewn termau real y penderfynwyd arno ar gyfer pwysau gwariant ar iechyd yn Lloegr ar hyd 
y degawd hyd at 2021/22, gan awgrymu efallai na fyddai’r pwysau cost gymaint yng Nghymru. 

Mae’r prif wahaniaeth yn ymwneud â’r boblogaeth. Mae cyfradd twf y boblogaeth yn ffactor 
mawr wrth ystyried y gofynion ar y gwasanaeth iechyd i’r dyfodol. Rhagwelir y bydd y boblogaeth 
yng Nghymru yn tyfu 5% rhwng 2012 a 2025, gyda’r boblogaeth 65 oed a throsodd i dyfu 
26% yn ôl y rhagolwg, tra bo’r boblogaeth dan 65 oed yn ôl y rhagolwg ond i dyfu 1% yn unig. Yn 
Lloegr, rhagwelir y bydd y boblogaeth yn gyffredinol yn tyfu’n llawer cyflymach ar 10% dros yr 
un cyfnod, o ran y boblogaeth 65 oed a throsodd, a’r poblogaethau dan 65 yn tyfu 28% a 7%, yn 
gyffredinol. Mae’r gyfradd uwch o dwf y boblogaeth yn mynd ffordd bell i esbonio’r gwahaniaeth 
mewn rhagamcanion. Fodd bynnag, mae’r gyfradd gymharol debyg o ran twf yn y rhai 65 
a throsodd yn esbonio pam nad yw’r pwysau lawer yn uwch ar gyfer Lloegr, o ystyried y gyfradd 
ddwbl o dwf cyffredinol yn y boblogaeth. 

Amrywiadau rhanbarthol ar draws Cymru
Ni fydd pwysau’r galw ar y GIG o reidrwydd yn cael ei ddosrannu’n wastad ar draws y saith bwrdd 
iechyd yng Nghymru. Bydd pob un yn wynebu heriau gwahanol, dibynnu ar y maint cymharol, 
dosraniad a’r cynnydd rhagamcanol yn y boblogaeth.

Tra i ni gynnwys bwrdd iechyd fel ffactor yn ein modelau ar gyfer gwasanaethau dwys, nid 
oeddem yn gallu ei ystyried yn ein rhagamcanion o fynediadau mewnglaf mewn perthynas 
â chyflyrau cronig (oherwydd niferoedd isel), ymgynghoriadau mewn meddygfeydd teulu na’r 
tueddiadau o ran costau presgripsiynu (oherwydd cyfyngiadau ar argaeledd data). Ond i ddarparu 
amcangyfrif o’r twf cymharol yn anghenion gwariant y GIG, rydym wedi cymhwyso’n modelau 
yng Nghymru i ragamcanion poblogaeth bwrdd iechyd penodol.

6. Trafodaeth
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1. Mae’r rhagamcanion hyn yn defnyddio’r tybiaethau achos sylfaen y bydd cyflogau’n dal i gynyddu 
ar gyfartaledd hir dymor o 2% y flwyddyn mewn termau real; y bydd cyfradd mynediad i ysbyty ar 
gyfer pobl gyda chyflyrau cronig yn cynyddu gyda thueddiadau hir dymor; nad oes yna arbedion 
effeithiolrwydd sector dwys; ac nad yw costau unedol presgripsiwn yn dal i ostwng.

Dengys ffigur 6.1 y cynnydd yng ngofynion gwariant rhagamcanol y GIG hyd at 2025/26, 
o 2010/11.1 Gan Fwrdd Iechyd Lleol Addysgu Powys y mae’r cynnydd mwyaf, yn tyfu cyfanswm 
o 67% mewn termau real rhwng 2010/11 a 2025/26; cynnydd o 3.5% y flwyddyn ar gyfartaledd. 
Ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf y mae’r cynnydd mwyaf araf, gyda chyfanswm cynnydd 
o 53%; cyfartaledd o 2.9% y flwyddyn mewn termau real. Tra mae yna gynnydd sylweddol ym 
mhob bwrdd iechyd, mae yna wahaniaeth o 14 pwynt canran rhwng y cynnydd yn y pwysau 
gwariant rhagamcanol.

Ffigur 6.1: Y cynnydd rhagamcanol yn anghenion gwario’r GIG fesul bwrdd iechyd 
o’r flwyddyn sylfaen 2010/11 hyd 2025/26
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Mae’n amlwg y bydd twf yn y boblogaeth yn cael effaith ar y raddfa y bydd y galw am wasanaethau’r 
GIG yn tyfu. Gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf, sydd â’r gyfradd isaf o gynnydd rhagamcanol 
am bwysau gwariant y GIG, y mae’r cynnydd rhagamcanol isaf o ran poblogaeth, yn tyfu 2.2% 
rhwng 2010/11 a 2025/26 (Ffigur 6.2); cynnydd o ddim ond 0.1% y flwyddyn yn unig.

Rhagamcenir mai Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro fydd yn tyfu fwyaf o ran poblogaeth 
sef 16% (1.0% y flwyddyn), a sydd hefyd â’r rhagamcaniad ail uchaf ar gyfer pwysau gwariant ar 
iechyd (63% cyfanswm cynnydd; cyfartaledd o 3.3% y flwyddyn mewn termau real).

Ond, er mai gan Fwrdd Iechyd Addysgu Powys y mae’r gyfradd uchaf o gynnydd rhagamcanol yng 
ngwariant y GIG, dyna lle bydd y cynnydd mewn cyfanswm poblogaeth agosaf i’r gwaelod, gyda 
chyfanswm cynnydd o 2.7%; cyfartaledd o 0.2% y flwyddyn. Y rheswm am hyn yw bod gwariant 
blynyddol y pen ar gyfartaledd yn codi gydag oed (fel y dangoswyd yn gynt yn Ffigur 3.2, tudalen 
17), felly gallwn ddisgwyl twf yn y boblogaeth 65 oed a throsodd i gael mwy o effaith ar wariant 
y GIG na thwf yn y boblogaeth dan 65 oed. O ran pobl 65 oed a throsodd (Ff igur 6.3), Bwrdd 
Iechyd Addysgu Powys sydd â’r gyfradd uchaf o dwf yn y boblogaeth, yn cynyddu 40% mewn 
cyfanswm; cyfartaledd o 2.3% y flwyddyn. Dengys hyn fod poblogaeth sy’n heneiddio yn cael 
llawer mwy o effaith ar ragamcaniad pwysau gwariant iechyd nag ydy cyfanswm twf poblogaeth.

Ffigur 6.2: Y cynnydd rhagamcanol yng nghyfanswm y boblogaeth rhwng 2010/11 
a 2025/26 fesul bwrdd iechyd

Nodyn: 7A1 = Prifysgol Betsi Cadwaladr, 7A2 = Prifysgol Hywel Dda, 7A3 = Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, 
7A4 = Prifysgol Caerdydd a’r Fro, 7A5 = Prifysgol Cwm Taf, 7A6 = Prifysgol Aneurin Bevan, 7A7 = Addysgu Powys.
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Ffigur 6.3: Y cynnydd rhagamcanol yn y boblogaeth oed 65+ rhwng 2010/11 
a 2025/26 fesul bwrdd iechyd

Nodyn: 7A1 = Prifysgol Betsi Cadwaladr, 7A2 = Prifysgol Hywel Dda, 7A3 = Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg, 
7A4 = Prifysgol Caerdydd a’r Fro, 7A5 = Prifysgol Cwm Taf, 7A6 = Prifysgol Aneurin Bevan, 7A7 = Addysgu Powys.
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Arbedion costau mewngyrchu
Mae ein dadansoddiad o bwysau galw a chostau’r pedair blynedd gyntaf o galedi yn y GIG 
yng Nghymru hyd at 2015/16 yn awgrymu y bydd angen i’r gwasanaeth wneud arbedion o tua 
£1.2 biliwn yn ôl prisiau 2013/14. Amcangyfrifwyd y bydd bron ddau draean o’r arbedion hyn 
yn dod o ostyngiadau un-tro yn y gost termau real o ddau fewnbwn allweddol i ofal iechyd : 
cyflogau’r gweithlu a’r prisiau a delir am feddyginiaethau presgripsiwn. Mae’n werth nodi bod 
y newid mewn cyflogau gweithlu yn effaith uniongyrchol yr argyfwng ariannol a’r dirwasgiad 
cysylltiedig (drwy wasgu ar gyflogau’r sector preifat). Ond nid felly’r gostyngiad mewn costau 
unedol am bresgripsiynau, felly byddai’r arbedion hyn wedi digwydd beth bynnag.

Mae’r llywodraeth wedi gosod ei dull o weithredu ar gyflogau’r sector cyhoeddus hyd at 
2015/16. Fel rhan o hyn, bydd cyflogeion y GIG yng Nghymru yn gweld gostyngiadau pellach 
yn eu henillion termau real. Ar ôl 2015/16, bydd yn anodd iawn parhau i gynnal cyflog termau 
real, gyda’r rhagamcaniad y bydd enillion blynyddol 1.3% yn is mewn termau real ar gyfartaledd 
nag yn 2010/11. Gosodir cyflogau’r GIG mewn ffordd wahanol iawn i gyflogau yn y rhan fwyaf 
o’r sector breifat, gan y penderfynir arno gan gyrff adolygu cyflogau annibynnol, cenedlaethol 
sy’n ystyried nifer o ffactorau, yn cynnwys barn y llywodraeth ar fforddiadwyedd. Ar waetha’r 
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mecanweithiau gosod cyflogau gwahanol iawn, mae cyswllt rhwng tueddiadau cyflogau’r GIG 
a thueddiadau cyflogau hir dymor gweithwyr cymharol sgiliedig yn yr economi ehangach. 
Ers 2008, mae enillion real ar draws yr economi (sectorau cyhoeddus a phreifat) wedi bod 
yn gostwng. Mae’r OBR wedi rhagweld y twf mewn enillion real hyd at 2018 (OBR, 2014). 
Mae’r rhagolygon hyn yn awgrymu na fydd enillion economi gyfan yn dechrau ennill y blaen 
ar chwyddiant economi gyfan (y datchwyddwr GDP) tan 2015. Mae Tabl 6.1 yn dangos yr 
amcangyfrifon OBR ar gyfer enillion economi gyfan ledled y DU o 2015 i 2018.

Tabl 6.1: Rhagolwg OBR ar dwf enillion cyfartalog economi gyfan y DU,  
2015 hyd 2018 

Blwyddyn 2015 2016 2017 2018

Cynnydd nominal mewn enillion 
cyfartalog economi gyfan

3.2% 3.6% 3.7% 3.8%

Datchwyddwr GDP* 1.6% 1.8% 1.9% 2%

Cynnydd real mewn enillion 
cyfartalog economi gyfan

1.6% 1.8% 1.8% 1.8%

* Mesur o chwyddiant cyffredinol yr economi domestig, fel arfer yn cael ei fynegi fel mynegrif.

Byddai gostyngiadau pellach mewn cyflogau ar ôl 2015/16 yn anodd i’r llywodraeth eu 
gweithredu heb effeithio ar recriwtio a chadw staff (Sefydliad Astudiaethau Ariannol, 2013). 
Yn ein dadansoddiad rydym felly wedi tybio y bydd enillion cyfartalog staff y GIG yn dechrau 
cynyddu yn 2016/17, yn codi o 2.2% y flwyddyn mewn termau real. Bydd hyn yn arwain at 
gyflogau staff y GIG yn dilyn llwybr tebyg iawn ar draws yr economi gyfan. Nid ydym wedi 
caniatáu am ‘ddyfarniadau dal i fyny’ ar gyfer staff y GIG i adfer gwerth termau real yr enillion. 
Mae yna’n amlwg risg o’r fath ddyfarniadau, ond awgryma ymchwil na fydd enillion sector 
cyhoeddus erbyn 2015/16, tra’n is mewn termau real, wedi gostwng tu ôl eu cyfatebwyr yn y sector 
breifat, gan ostwng yr angen am ddyfarniadau dal i fyny i ddelio gyda phroblemau recriwtio 
a chadw (Cribb, 2013).

Ynglŷn â presgripsiynau, nid yw’r gostyngiad mewn cost fesul presgripsiwn sydd wedi digwydd 
yng Nghymru yn unigryw i Gymru; mae wedi digwydd ym mhob un o bedair gwlad y DU  
(Ffigur 6.4). Fodd bynnag, yng Nghymru y bu’r gostyngiad mwyaf (5.8% o ostyngiad termau real 
yng nghost pob eitem y flwyddyn, o gymharu â 5.2% yn Lloegr a 3.4% yn yr Alban). 

Mae’r gostyngiad yn y gost yr eitem yn fras yn ganlyniad i nifer sylweddol o gynhyrchion swmp 
uchel, fel statins, yn cyrraedd diwedd eu gwarchodaeth patent, fel bod cyhyrchion generig yn 
gyfran gynyddol o’r meddyginiaethau a ddosberthir. Awgryma ymchwil a gynhaliwyd gan 
y Swyddfa Economeg Iechyd y bydd cost presgripsiynu gofal cynradd yn parhau i ostwng mewn 
termau real ar draws y DU hyd 2015, ond yn ddigyfnewid ar ôl hynny hyd at 2018 (O’Neill ac 
eraill, 2014). Mae ein gwaith modelu yn dangos y bydd costau unedol cyffuriau a ddosberthir yn 
y gymuned yn parhau i ostwng tan 2015, er ar raddfa arafach nag a welwyd hyd at 2010. Mae i ba 
raddau gwirioneddol y gall gwario ar gyffuriau ostwng ar raddfa mor gyflym am bum mlynedd 
arall yn ansicr ac yn cyflwyno risg i’r gyllideb iechyd hyd at 2015. Rydym wedi tybio y bydd costau 
unedol ar ôl 2015 yn sefydlogi ac yn tyfu yn unol â chwyddiant economi gyfan. 
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Gwelsom ostyngiad yn y nifer o apwyntiadau allglaf a mynediadau mewnglaf heb fod yn 
ddewisol fesul unigolyn y flwyddyn rhwng 2010/11 a 2012/13, ochr yr ochr â gostyngiad yn hyd 
yr arhosiad cyfartalog ar gyfer holl gyfnodau mewnglaf. Ar yr un pryd, bu cynnydd yn y nifer 
o achosion mewnglaf dewisol, yn bennaf oherwydd cynnydd mewn mynediadau achosion dydd. 
Amcangyfrifwyd gennym y potensial am arbedion pellach o gael gwell effeithlonrwydd yn 
y sector dwys gan dybio y bydd y tueddiadau hyn yn parhau hyd at 2015/16. Tybiwyd gennym nad 
yw’n ymarferol i weithredu cost unedol llawn y gweithgaredd gostyngol fel arbedion i ddarparwyr, 
o gael y dystiolaeth ar natur costau ysbyty – llawer ohono’n sefydlog (Conffederasiwn y GIG a’r 
Adran Iechyd, 2010). Yn lle hynny ffactoreiddiwyd gennym arbediad cyfwerth i’r gydran gost 
newidiol i mewn a thraean o’r elfen gost lled sefydlog erbyn 2015/16. Fe archwilion ni effaith 
rhyddhau’r ddau draean yn weddill o’r costau lled sefydlog erbyn 2025/26. Mewn gwirionedd, 
costau staff sydd yn angenrheidiol er mwyn cyflawni’r gweithgaredd yw’r costau lled sefydlog hyn. 
Yn dilyn cyhoeddi’r adroddiad ar yr ymchwiliad cyhoeddus ar Ymddiriedolaeth Sefydliad GIG 
Canol Swydd Stafford (Francis, 2013), mae ffocws wedi bod ar y niferoedd o staff llinell flaen 
a gyflogir yn ysbytai’r GIG (Thorlby ac eraill, 2014). Gallai hyn arwain at gynnydd yn niferoedd 
staff y GIG yng Nghymru, ac felly gallai gwneud arbedion drwy gyflawni llai o weithgaredd fod 
yn fwy anodd i’w cyflawni yn ymarferol.

Ffigur 6.4: Cost elfen net yr eitem a bresgripsiynwyd yn y DU rhwng 2003/04 a 2011/12
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Gwella effeithlonrwydd y GIG yng Nghymru
Bydd graddfa’r her gyllido a awgrymir gan ein pwysau galw yn dibynnu nid yn unig ar 
y penderfyniadau ynghylch lefel y cyllido yng Nghymru, ond hefyd o reidrwydd ar raddfa welliant 
effeithlonrwydd y GIG yng Nghymru dros y blynyddoedd nesaf. 

Ar draws ysbytai triniaethau dwys Cymru, mae’r ddwy flynedd ddiwethaf wedi gweld:

• cynnydd yng ngraddfa’r triniaethau achosion dydd 

• gostyngiad yn hyd arhosiad cyfartalog cyfnodau mewnglaf

• gostyngiad yng nghymhareb yr apwyntiad allglaf cyntaf i’r rhai dilynol

• a graddfeydd is o fynediadau brys. 

Yn y GIG yn Lloegr metrigau a ddefnyddiwyd yng nghyfres ‘Better Care, Better Value’ (Sefydliad 
ar gyfer Arloesedd a Gwelliant y GIG, 2012) fel dangosyddion gwell effeithlonrwydd mewn 
ysbytai. Mae ein hamcangyfrifon am faint arbedion cost posibl yng Nghymru erbyn 2015/16 
yn seiliedig ar y newidiadau a welwyd rhwng 2010/11 a 2012/13. Rydym wedi dangos os gellir 
cynnal y tueddiadau hyn hyd at 2015/16, byddant yn cyfrannu at, ond ddim yn cwbl gau, y bwlch 
cyllido rhagamcanol. 

Ar ôl 2015/16, rydym wedi gweld hyd yn oed yn ein senario cyllido mwyaf optimistig, lle 
bydd cyllido GIG Cymru yn tyfu yn unol â thwf y GDP a ragwelwyd, byddai angen arbedion 
effeithlonrwydd o 1.5% y flwyddyn mewn termau real ar ben y rheiny a wnaed rhwng 2010/11 
a 2015/16. Mae hyn dan y raddfa duedd ar dwf cynhyrchiant posibl ar draws yr economi gyfan, 
a amcangyfrifir yn 2% y flwyddyn (OBR, 2014). Yn ein senario cyllido achos gwaethaf, byddai 
graddfa twf effeithlonrwydd i bontio’r bwlch cyllido yn 5.8% y flwyddyn, sydd yn llawer uwch na’r 
raddfa duedd economi gyfan o wella cynhyrchiant.

Mae’r cyfle am welliant yn y graddfeydd uchel o gynhyrchiant yn cael ei ystyried i fod yn fwy 
cyfyngedig yn y sector iechyd nag yn yr economi yn gyfangwbl oherwydd natur dwys llafur gofal 
iechyd (Baumol, 2012). Er hynny, mae yna welliant wedi digwydd yng nghynhyrchiant y GIG 
dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r ONS yn amcangyfrif bod cynhyrchiant y GIG wedi codi 
0.5% y flwyddyn rhwng 1997 a 2010 ar draws y DU (Pope, 2013). Mae amcangyfrifon mwy 
diweddar ar gyfer y GIG yn dangos graddfa uwch o gynhyrchiant ar gyfartaledd o 1% y flwyddyn 
ers 2005, ond yn fwy nodedig bu cynnydd mewn cynhyrchiant rhwng 2010 a 2012 o ychydig dros 
2% y flwyddyn (Bojke ac eraill, 2014). Mae eto i’w brofi os gellir cynnal y lefel cynhyrchiant hon 
dros gyfnod hirach.

Gall fod meysydd eraill y bydd yn bosibl gwella eu cynhyrchiant. Mae astudiaeth gan Sefydliad 
Iechyd dros Monitor (rheoleiddiwr ariannol y GIG ar gyfer Lloegr) yn awgrymu bod yna gyfle 
ar gyfer arbedion cynhyrchiant pellach ar draws y gwasanaethau presennol yn Lloegr (Churchill 
a Dixon, 2014). Ond er y canfyddwyd cyfleoedd am arbedion, ni allent bontio’r bwlch rhwng 
pwysau’n cynyddu tua 4% y flwyddyn, a setliad cyllido termau real digyfnewid yn yr hir dymor. 
Mae Ffigur 6.5 yn dangos y ffynonellau a graddfa’r gwelliannau cynhyrchiant ac arbedion 
ariannol yn Lloegr dan y senario cyllido digyfnewid termau real, sy’n arwain at fwlch cyllido 
o £30 biliwn hyd at 2021/22.

Ar gyfer yr adroddiad hwn nid ydym wedi archwilio senario lle byddai’r duedd yn nifer yr 
ymgynghoriadau gyda meddyg teulu yn newid yn sylweddol o’r duedd cyn 2010/11, oherwydd 
prinder tystiolaeth i seilio’r dybiaeth arni. Mae yna lai o feddygon teulu cyfatebol fesul 1,000 
o boblogaeth yng Nghymru nag yn Lloegr a’r Alban (Bevan ac eraill, 2014). Mae hyn yn darparu 
un enghraifft lle gall fod cyfle i ostwng y baich costau cyffredinol ar y GIG yng Nghymru drwy 
fuddsoddi’n ychwanegol mewn gwasanaethau sector gynradd, er mwyn gostwng gweithgaredd o’r 
sector dwys cymharol ddrytach.
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Gosodwyd y strategaeth ar gyfer gwelliant mewn cynhyrchiant yng Nghymru gan y Gweinidog 
dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol drwy weithredu ‘dull gofal iechyd darbodus’ 
(Drakeford, 2014 t. 9). Yn ogystal ag egwyddorion ar gyfer osgoi gwastraff, byddai hyn yn gofyn 
am ‘y lleiafswm o ymyrraeth priodol’, lle ‘dylai triniaeth ddechrau gyda phrofion ac ymyriadau 
sylfaenol a brofwyd, yn graddnodi dwysedd y profi a’r driniaeth sy’n gyson â difrifoldeb y salwch 
a nodau’r claf ei hun’ (2014, t. 10). Rhoddodd Comisiwn Bevan (Mansel ac eraill, 2013) y cyngor 
y gellir cyflawni’r deilliannau gorau ar gyfer cleifion Cymru drwy sicrhau y bydd:

• gofal iechyd yn gweddu i anghenion ac amgylchiadau’r dinesydd

• osgoi gwastraff a niwed yn weithredol 

• cefnu ar ofal nad yw o fudd

• gwneud defnydd llawn o adnoddau ariannol cyfyngedig y gellir tynnu arnynt.

Mae’r Papur Gwyn ‘1000 lives’ (MacArthur ac eraill, 2012), a gyhoeddwyd yn 2012, yn darparu 
cyfres o fentrau lleol sy’n cael eu defnyddio i arbed arian tra’n darparu gwasanaeth o ansawdd 
uwch drwy fesurau megis gwell adferiad yn dilyn llawdriniaeth, a chefnogaeth gynnar yn dilyn 
anfon claf adref ar ôl cael strôc. Er bod gwerth yr arbedion a ddyfynnir yn fach i’w gymharu â’r 
bwlch cyllido cyfan (arbedwyd tua £1 miliwn y flwyddyn gan un bwrdd iechyd drwy aildrefnu’r 
modd y cyflawnwyd gofal iechyd parhaus), dangosant fod yna yng Nghymru – fel yn Lloegr – gyfle 
i wella cynhyrchiant ymhellach o fewn y system gyfredol.
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Ffigur 6.5: Ffynonellau enillion ac arbedion cynhyrchiant posibl y GIG yn Lloegr hyd at 2021/22
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Awgryma ein canlyniadau, os gellir gostwng costau mewnbwn termau real yn ôl y cynllun 
a bod graddfeydd y cynhyrchiant presennol yn parhau, dylai’r GIG yng Nghymru allu gostwng 
gwariant i’r hyn fyddai o fewn 4% i’r gyllideb a gynlluniwyd erbyn 2015/16, ond byddai bwlch 
ariannol o £220 miliwn yn dal i fodoli yn ôl prisiau 2013/14. Petai’r sefyllfa cyllido’n dal i gadw 
dan chwyddiant ar ôl 2015/16, byddai angen enillion cynhyrchiant digynsail ac anhysbys ar 
raddfa fwy na’r hyn yr ydym ni wedi eu hamcangyfrif fel yr hyn a gyflawnir rhwng 2010/11 
a 2015/16. Byddai angen cynnal y rhain am gyfnod nas gwelwyd ef yn y hanes y GIG nac mewn 
gwledydd eraill. 

Petai sefyllfa cyllido’r GIG yng Nghymru yn tyfu yn unol â GDP am y degawd yn dilyn 2015/16, 
byddai angen twf cynhyrchiant cynaliadwy pellach o tua 1.5%. Mae hyn yn uwch na’r duedd yn 
y DU, ond yn unol â thystiolaeth o dueddiadau tymor byr diweddar yn y GIG yn Lloegr, er na 
wyddom am ba hyd y bydd y GIG yn Lloegr yn gallu cynnal hyn. 
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Adam Roberts
Dadansoddwr Ymchwil Uwch yn Ymddiriedolaeth Nuffield yw Adam Roberts. Ymunodd â’r 
Ymddiriedolaeth ym mis Tachwedd 2010 o Humana Europe, lle roedd yn arwain tîm oedd yn 
dadansoddi data dwys er mwyn canfod materion posibl ar gyfer comisiynwyr y GIG. Yn ystod 
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data dwys y GIG, Talu wrth Ganlyniadau cenedlaethol (PbR) tariffau a rheolau PbR ar gyfer 
contractio dwys a dilysu anfonebau.

Cyn Humana, roedd Adam yn gyfrifol am gynhyrchu amcangyfrifon risg sefydliadau’r GIG 
ar gyfer y Comisiwn Ansawdd Gofal (a’r Comisiwn Gofal Iechyd blaenorol) i gefnogi’r rhaglen 
o arolygon a dargedir. Lluniwyd yr amcangyfrifon hyn drwy gymhwyso’r dulliau diweddaraf 
i holl ffynonellau data perthnasol ac sydd ar gael, yn feintiol ac ansoddol, i ganfod meysydd sy’n 
achosi pryderon posibl i’r comisiwn fynd ar eu hôl.
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