Fforwm y
Dyfodol
2016
Themâu allweddol a’r camau nesaf

Addysg

Fforwm
y Dyfodol
2016

Dywedoch wrthym:

Ceir bylchau mewn economeg ac addysg ariannol, sy’n rhwystro
aelwydydd a chwmnïau rhag gwneud penderfyniadau gwybodus
ynghylch dyled, buddsoddi a’r economi ehangach.

Ni fyddwn
yn gwrando
am yr
economi a
chyllid yn
yr ysgol

Sut allwn ni drafod
yr economi os nad
ydym yn ei deall?

A yw’r Banc wedi
ystyried adnodd
pwrpasol er mwyn mynd
o gwmpas ysgolion, gan
addysgu myfyrwyr am
waith y Banc?

Os mai’r cyswllt cyntaf
rhwng myfyrwyr ac
economeg yw dyled, ceir
methiant sydd gyfwerth â’r
ffordd y gwnaethom fwrw’r
chwalfa yn y lle cyntaf.

Rydym yn dymuno cyflawni rôl
sylfaenol wrth hyrwyddo
dealltwriaeth y cyhoedd o
faterion economaidd ac ariannol.
––
Rydym wedi lansio Knowledgebank
er
mwyn gwella dealltwriaeth y cyhoedd o
rôl y Banc a materion economaidd eraill.

Beth mae Bank of
England yn
ei wneud?

Nid yw pobl yn siŵr

Byddwn yn siarad â sefydliadau
perthnasol er mwyn gweld sut y gallwn
helpu i gynorthwyo addysg economaidd
ac ariannol, gan adrodd yn ôl am ein
cynlluniau yn nes ymlaen yn 2017.

Cyfathrebu
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Dywedoch wrthym:

Er mwyn i’n polisïau fod yn effeithiol, rhaid bod pobl yn deall rôl y Banc ac
economeg ehangach yr hyn yr ydym yn ei wneud.
18 ywʻr
oedran
darllen
6 yw
oedran
darllen
papurau
tabloid
Mae angen i ni symleiddio
ein hiaith

Mae angen i Bank of England
fynd allan a...
Siarad gyda
chymunedau
lleol...

A busnesau bach

What role if any should
the Bank be playing to
deliver better economic A oes gan Bank
outcomes for everyone?
of England gynllun

Darllenais dudalen
Bank of England am
fondiau corfforaethol —
nid oedd yn gwneud
unrhyw synnwyr i mi!

ynghylch sut i ymgysylltu
â chymunedau llawr gwlad
ac amrywiol, nad oes
ganddynt unrhyw syniad
pwy yw BoE a’i rôl
efallai?
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Mae angen i ni wneud mwy er mwyn
esbonio’r hyn a wnawn, mewn ffordd
y mae pobl yn ei deall.
Byddwn yn sicrhau bod ein hallbwn yn fwy
eglur a syml, gan ddefnyddio cyfryngau
cymdeithasol a digidol yn fwy. Byddwn yn
ailwampio ein prif gyhoeddiadau er mwyn
sicrhau eu bod yn fwy hygyrch. Byddwn
yn cynnig mwy o gyfleoedd i chi
ymgysylltu â ni yn uniongyrchol trwy
wella ein rhaglen digwyddiadau
rhanbarthol a’n mentrau eraill.

Tywys pobl y tu hwnt iʻr rhifau
Tywys Beth
mae hyn yn ei
olygu mewn
gwirionedd?
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Dywedoch wrthym:
Er bod yr amodau wedi gwella, mae mentrau bach a chanolig
(SMEs) yn ei chael hi’n anoddach sicrhau cyllid o hyd, o’u
cymharu â chwmnïau mwy.

Gadewch
i mi eich
codi!

Sut mae modd i ni
helpu busnesau bach
a newydd yn f wy?
Dymuno gweld Bank of England
yn meddwl mwy am y cyllid y
mae ei angen arni a'r hyn y
byddai modd i Bank of England
ei wneud ar gyfer SMEs.
− Offer
− Polisi
− Offerynnau

Beth mae modd i
Bank of England ei wneud
er mwyn gwaredu’r diffyg
cysylltiad sy’n bodoli rhwng y
cyllid sydd ar gael ar gyfer
SMEs, nad yw’n hawdd i SMEs
fanteisio arno, er gwaethaf
geiriau braf y llywodraeth
ac eraill?

A oes cyllid
digonol ar gael i
gynorthwyo twf
cwmnïau uchelgeisiol
yn y DU er mwyn
caniatáu iddynt droi’n
gwmnïau mawr?

Mae angen ystod eang o gyllid a
dewisiadau hyblyg.
Mae SMEs a
busnesau yn
amrywiol.

Rydym yn gweithio i wella gweithgarwch
rhannu gwybodaeth, ac rydym wedi helpu
50,000 o fusnesau i sicrhau statws credyd
am y tro cyntaf, gan godi terfynau credyd
argymelledig Asiantaethau Cyfeirio Credyd
ar gyfer busnesau yn y DU gymaint â
£2.4 biliwn yn ôl amcangyfrifon.

Yr angen am
ystod ehangach
o ddewisiadau
cyllid...

Mae pwyll yn
peri risg
tanfuddsoddi

Mae angen i economi sy’n ffynnu
gynnwys busnesau sy’n gallu
manteisio ar gyllid er mwyn
cynorthwyo buddsoddiad a thwf.

Maeʻn ddr wg
gennym, rydych
chiʻn ormod
o risg

Gofynnom i 5,000 o fusnesau pa sialensiau y
maent yn eu hwynebu wrth fanteisio ar
gyllid, a byddwn yn defnyddio’r ymatebion a
gawsom er mwyn deall yn well sut y caiff
buddsoddiad ei ariannu fel rhan o raglen
waith ehangach er mwyn annog
buddsoddi cynhyrchiol.

Gyda FCA, lansiom New Bank Start-up Unit er
mwyn cynorthwyo banciau newydd i ymuno â’r
farchnad, gan gynyddu cystadleuaeth yn y system
fancio ac ehangu ffynonellau cyllid.

Byddwn yn parhau i weithio er mwyn gwella
cydnerthedd system ariannol y DU. Mae lefelau
cyfalaf banciau y DU yn uwch nag yr oeddent
cyn yr argyfwng a chynhaliom ein prawf straen
mwyaf erioed er mwyn sicrhau bod modd i
fanciau barhau i fenthyca i aelwydydd a
busnesau yn ystod sioc difrifol iawn.

Dod yn fanc yn y
Deyrnas Unedig
New Bank Start-up Unit

A ydym wedi
tr wsioʻr system
fancio ers yr argyf wng?

Manteisio ar gyllid
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Dywedoch wrthym:
Mae angen ffurfiau cyllid newydd ac arloesol arnom, gan
gynnwys y rhai sy’n manteisio ar ddigideiddio cyllid.

Sut ydym yn
ei gynorthwyo?

Arloesi Ariannol
a Digidol

Beth yw dyfodol bancio
ar y Stryd Fawr? O ystyried
bod y cyfraddau troseddu
uchaf yn ymwneud â thwyll
ar y rhyngrwyd, beth sy’n
ddiogel?

Gyda Llundain yn
arwain gofod FinTech,
sut mae Bank of England
yn cynorthwyo’r twf yn y
farchnad hon?

Gallwn ddarparu’r meini
ar gyfer system ariannol
fwy cystadleuol ac
effeithlon. Gallwn wneud
hyn trwy feithrin
datblygiad ein technolegau
newydd yn ein systemau
talu a thrwy wella
diogelwch ein dyfeisiau a’n
gwybodaeth ddigidol.

Rydym wedi lansio FinTech Accelerator er mwyn ein helpu i
gydweithio ag ystod eang o gwmnïau technoleg newydd, gan
ystyried y ffyrdd y prosesir ein taliadau, sut y diogelir ein data a
sut y mae modd i ni amddiffyn rhag ymosodiadau seiber.
Byddwn yn creu cymuned ffurfiol o arbenigwyr, datblygwyr a
defnyddwyr technoleg ariannol. Bydd y gymuned hon yn
rhannu gwybodaeth, tueddiadau a dirnadaeth gyda ni, a bydd
yn caniatáu i ni ymestyn ein cyswllt i gwmnïau ac ymchwilwyr
y tu hwnt i Lundain.
Rydym yn gweithio i ddeall effaith digideiddio ar yr economi
fyd-eang a sefydlogrwydd y system ariannol fyd-eang trwy:
Ein cyfranogiad yng nghyfarfodydd Llywodraethwyr y Banc
Canolog a Gweinidogion Cyllid G20 — gan ystyried sut y
mae modd defnyddio technolegau digidol er mwyn ysgogi
datblygiad a thwf economaidd cynhwysol;
Y Bwrdd Sefydlogrwydd Ariannol — ystyried goblygiadau
technoleg ariannol ar gyfer sefydlogrwydd ariannol a
rheoleiddio.

Cynnig sicrwydd a sefydlogrwydd
Dywedoch wrthym:
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Gallwn wneud mwy i leihau ansicrwydd ac mae gennym rôl
i’w chwarae wrth helpu pobl i ddeall y cyfleoedd a’r risgiau
sy’n deillio o Brexit

Roedden nhw wedi
dweud y byddai
trafferthion mawr

Nid ydw i
wedi eu gweld
eto!

Mae angen i Bank of England
fod yn graig mewn oes o
ansicr wydd

Heb fod yn gysylltiedig
â gwleidyddiaeth

Maeʻn anodd dangos i bobl
eich bod wedi llwyddo
i osgoi trychineb

Rydym wedi ei osgoi!

SEFYDLOGRWYDD

Osgoi
beth?

A fydd eich profiadau
fore heddiw yn newid
eich ymagwedd tuag at
bolisi?

Pa gamau
gweithredu polisi y
bydd Bank of England yn
eu cymryd er mwyn
cynorthwyo rhanbarthau yn
Lloegr — y tu hwnt i Ddinas
Llundain — mewn oes
yn dilyn Brexit?

Byddwn yn parhau i esbonio ein
safbwynt ynghylch yr holl risgiau
posibl i'r economi mewn ffordd
eglur, a hefyd, yr hyn y gallwn ei
wneud amdanynt a’r hyn na allwn
ei wneud amdanynt, sy’n beth
pwysig i’w wybod.
Byddwn yn parhau i wella ein rhaglen o
ddigwyddiadau rhanbarthol er mwyn
helpu i’n cysylltu yn fwy â’r cyhoedd, fel
bod modd i ni wrando a chymryd rhan
mewn deialog am yr economi a’n rôl
ynddi.

Mae angen i Bank of England
fynd allan a...
Siarad gyda
chymunedau
lleol...

A busnesau bach
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Bydd hyn yn cynnwys digwyddiadau tebyg
i Fforwm y Dyfodol, yn ogystal â rhaglen
rheolaidd o ddigwyddiadau cyhoeddus,
a gynhelir ar y cyd ag elusennau a
sefydliadau eraill sy’n cynrychioli
cymdeithas.

