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Cyflwyniad 

Yn y papur byr hwn, byddwn yn bwrw golwg ar sut mae 
dirwasgiadau economaidd a chaledi ariannol yn gallu effeithio 
ar ba faint y bydd pobl yn ei yfed, a pha mor aml, ac yn ystyried 
goblygiadau posibl y dirwasgiad presennol yn sgîl Covid-19 a’r 
Cyfnod Cloi. 

Gan geisio edrych y tu hwnt i’r ddioddefaint a marwolaethau di-
rif oherwydd COVID-19, mae rhai wedi darogan y bydd y 
pandemig yn esgor ar newidiadau cymdeithasol gwerthfawr. 
Mae’r awyr yn lanach a bywyd gwyllt yn dychwelyd i’n trefi, gan 
ysgogi cynllunwyr trefol i archwilio sut i ostwng llygredd yn 
barhaol.1 Mae’r cyfyngiadau ar symud wedi gorfodi llawer 
ohonom i adleoli ein gwaith o’r swyddfa i’r tŷ, gan sbarduno 
cyflogwyr i feddwl o ddifri am batrymau gwaith mwy hyblyg a 
chydbwysedd iachach rhwng ein gwaith a gweddill ein bywydau.2  
Ac mae’r ymateb byd-eang i'r argyfwng wedi rhoi cryn hwb i’r 
rhai sy’n dadlau dros well cydweithredu rhyngwladol er mwyn 
cadw ein planed a’i thrigolion yn iach ac yn ddiogel.3 

Ar y llaw arall, mae rhai yn rhagweld y bydd y pandemig yn 
arwain at nifer o ganlyniadau negyddol ar gyfer ein hiechyd 
corfforol4 a meddyliol,5 gan gynnwys mwy o niwed yn deillio o 
oryfed.6 Elfen ganolog yn hyn i gyd yw’r heriau economaidd sy’n 
ein hwynebu, a ninnau ar drothwy, o bosib, y dirwasgiad mwyaf 
difrifol ers bron i ganrif7 – un a fydd, yn ôl y Sefydliad 
Cydweithredu a Datblygu Economaidd, yn “bwrw cysgod hir dros 
y byd”8.  

Mae cryn dystiolaeth fod argyfyngau economaidd yn cynyddu 
faint o alcohol sy’n cael ei yfed a’r niwed sy’n dod yn sgîl hynny; 
ond, fel y dangoswn ni yma, nid yw pawb yn gytûn ar y mater o 
bell ffordd. 
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Ni fydd neb yn synnu bod argyfyngau 
economaidd yn gallu effeithio’n andwyol 
ar ein hiechyd meddwl. Mae pryderon 
ariannol, ansicrwydd o ran cyflogaeth, ac 
ansefydlogrwydd cyffredinol yn gallu 
achosi neu waethygu pryder, straen, 
iselder a theimladau o ddiffyg hunan-
barch i unigolion a theuluoedd.9 Er mwyn 
ymdopi â’r fath bwysau neu’u lleddfu, 
bydd rhai ohonom yn ymateb drwy yfed 
mwy, gyda’r perygl o lithro i batrymau 
yfed trwm, ac yn y pen draw dibyniaeth 
ar alcohol.10  

Bydd newidiadau yn ein patrymau 
gwaith, neu ddiffyg gwaith, yn effeithio ar 
ein harferion yfed. Er enghraifft, gallai 
diweithdra, llai o oriau gwaith, neu 
seibiant gorfodol o’r gwaith roi i ni fwy o 
amser rhydd, a allai wedyn gyfrannu at 
yfed mwy o alcohol,11 efallai oherwydd 
mwy o gyfleoedd i gymdeithasu a 
hamddena, neu oherwydd diffyg pwrpas 
a diflastod. Yn wir, cafodd ‘mwy o amser 
rhydd’ a ‘diflastod’ eu henwi fel y ddau 
reswm pennaf dros yfed mwy yn ystod 
pandemig COVID-19 gan ymatebwyr i’r 
Arolwg Cyffuriau Byd-eang.12   

Ymddengys fod perthynas rhwng pa faint 
o amser y mae rhywun yn ddi-waith a’r 

risg o ddatblygu problemau alcohol: po 
hiraf y bydd person heb waith, y mwyaf 
fydd y risg o yfed yn drwm.13 Mae’n bosibl, 
felly, y bydd gan ddirwasgiad hirfaith 
oblygiadau negyddol o ran niwed alcohol. 

Gall unigolion sy’n parhau i weithio 
deimlo effeithiau hefyd: er enghraifft, 
mae astudiaethau o weithwyr mewn 
cwmnïau sy’n lleihau maint eu gweithlu er 
mwyn lleihau costau llafur wedi dangos 
bod y fath weithwyr yn cynyddu pa mor 
aml maen nhw’n yfed, a pha faint maen 
nhw’n yfed, o bosibl mewn ymateb i fwy o 
ansicrwydd o ran eu swyddi, beichiau 
gwaith trymach, a morâl gwael yn y 
gweithle.14   

Gall yfed mwy gyfrannu at wneud 
gweithwyr yn llai cynhyrchiol, trwy 
waethygu perfformiad a chynyddu 
absenoliaeth, sydd yn eu tro yn gallu creu 
mwy o ansicrwydd am barhad swyddi a 
mwy o berygl o ddiswyddiadau.15 
Dangoswyd hefyd fod unigolion sydd 
eisoes yn yfed yn drwm cyn colli swydd yn 
dueddol o ymateb i’w cholli drwy yfed 
mwy fyth16 At hynny, mae tystiolaeth gref 
fod diweithdra yn cynyddu’n sylweddol y 
perygl o ailgydio yn y ddiod ymhlith y rhai 
sy’n gwella o ddibyniaeth ar alcohol.17  
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Yn ôl y Ddamcaniaeth Effaith Incwm, mae 
maint y galw am nwyddau yn newid gyda 
newidiadau incwm.18 Felly, os gellir 
disgrifio alcohol fel nwydd ‘arferol’, gallai 
gostyngiadau incwm oherwydd 
diweithdra arwain at yfed llai o alcohol.19  

Mae rhai astudiaethau wedi dangos bod 
yfed alcohol yn cynyddu’n gyffredinol yn 
ystod cyfnodau pan fydd yr economi’n 
tyfu,20 a gellir, felly, disgrifio yfed alcohol 
fel ffactor sy’n dilyn amrywiadau’r cylch 
economaidd. Os yw hynny’n wir, efallai y 
dylem ddisgwyl llai o yfed ar adegau o 
ddirywiad economaidd a diweithdra.  

Pam y byddai pobl yn yfed llai ar adeg o 
galedi economaidd? Un esboniad yw ein 
bod ni, pan fydd gennym lai i’w wario, yn 
tueddu i ganolbwyntio ein gwariant ar 
eitemau hanfodol, fel bwyd, dillad a 
biliau, yn hytrach nag ar bethau fel 
alcohol. Wrth gwrs, mae’n bosibl y 
byddwn hefyd yn troi at ddiodydd 
alcoholaidd rhatach pan fydd arian yn 
brin, yn hytrach na lleihau faint rydym ni’n 
ei yfed. 

Mae astudiaethau eraill yn awgrymu y 
gall diweithdra (neu bosibilrwydd 
diweithdra) ein gwthio i wario mwy ar 
beth sy’n ein ‘hamddiffyn’ ac sy’n gwella 
ein hiechyd, fel ymarfer corff, bwyd 
iachach a gofal iechyd.21 I’r rheini ohonom 
sy’n ofni colli swyddi, yn hytrach na 
chynyddu faint rydym ni’n ei yfed fel 
ffordd o ymdopi â’r ansicrwydd hwn, 
efallai y byddwn yn yfed llai er mwyn 
osgoi tynnu sylw at ymddygiad a allai 
gynyddu’r perygl o golli swydd.  

At hynny, mae bod yn y gwaith weithiau’n 
sbardun i yfed mwy, yn enwedig drwy 
ddigwyddiadau cymdeithasol gyda 
chydweithwyr. Dangosodd arolwg 
diweddar o weithwyr y Deyrnas Unedig 
fod 43% yn credu eu bod wedi bod o dan 
“ormod o bwysau” i yfed alcohol wrth 
gymdeithasu â chydweithwyr.22 I’r rheini 
ohonom nad ydym yn gweithio mwyach, 
gallai hynny olygu llai o yfed, oherwydd 
dianc rhag y fath bwysau. 

A fydd y dirwasgiad yn 
sgîl y pandemig 
COVID-19 yn arwain at 
fwy o yfed neu lai?
Mae’r ateb i’w cwestiwn hwn yn dibynnu i 
gryn raddau ar ba mor ddwfn a hir fydd y 
dirwasgiad, ond mae posibilrwydd cryf 
mai ‘y ddau beth’ yw’r ateb mwyaf 
tebygol. Bydd rhai carfanau’n tueddu 
yfed mwy ac eraill yn yfed llai. Yn ôl un 
astudiaeth o Ddirwasgiad Mawr yr Unol 
Daleithiau, gwelwyd pegynnu o ran 
ymddygiad yfed: roedd mwy o bobl yn 
llwyrymwrthod, ond roedd mwy hefyd yn 
cael pyliau o yfed trwm.23 

Hyd yn oed os bydd y boblogaeth at ei 
gilydd yn yfed llai, gallai’r patrwm 
cyffredinol hwnnw guddio yfed trymach 
gan y rhai sydd eisoes yn yfed yn trwm. 
Fel mae Popovici a French24 yn ei ddadlau 
yn eu harchwiliad o’r berthynas rhwng 
diweithdra ac yfed, mae i hyn oblygiadau 
polisi penodol: mae gwahaniaethau o’r 
fath rhwng grwpiau penodol o yfwyr yn 
bwysig o ystyried ein bod yn gwybod bod 
canlyniadau mwyaf difrifol goryfed i’w 
gweld yn bennaf ymysg yr yfwyr trymaf. 

At hynny, gallai lleihau incymau, budd-
daliadau, a gwasanaethau gofal 
oherwydd gwasgfeydd economaidd 
waethygu anghydraddoldebau iechyd a 
niwed mwy fyth.25  

Mae oedolion ifanc sydd wedi ymuno â’r 
farchnad lafur yn ddiweddar yn fwy 
tebygol o golli eu swyddi nag oedolion 
henach sy’n gweithio ers mwy o amser, a 
gwyddom hefyd fod perygl arbennig i 
ddynion ifanc ddefnyddio sylweddau wrth 
brofi diweithdra parhaol.26 Mae’r 
effeithiau ‘creithiol’ ar les meddyliol 
unigolion o’r fath, yn ogystal â’u 
rhagolygon gwaelach ar gyfer gweithio 
ac ennill cyflog yn y dyfodol, yn ffactorau 
risg ar gyfer problemau alcohol yn nes 
ymlaen.27 Yn yr un modd, dangoswyd bod 
oedolion hŷn yn yfed mwy yn ystod 
cyfnodau o straen ariannol, a gwyddom 
fod cyflogwyr yn aml yn amharod i gyflogi 
oedolion hŷn os bu ganddynt broblemau 
alcohol blaenorol.28  
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Beth mae angen i ni 
ei wneud nawr er 
mwyn lleihau niwed 
yn y dyfodol?

Cyfeiriadau

Un peth na allwn ei ddweud am y 
trafferthion economaidd o’n blaenau yw 
na chawsom ein rhybuddio amdanynt. 
Nawr yw’r amser i bob math o 
asiantaethau baratoi er mwyn lleihau 
niwed yn y dyfodol. Un o werthoedd 
craidd Alcohol Change UK yw tosturi; a 
bydd arnom angen digon o dosturi, 
cydymdeimlad a dealltwriaeth yn y 
blynyddoedd nesaf. Rydym ni i gyd yn yr 
un cwch, ac efallai y bydd rhai ohonom 
sydd wedi arfer ag ymdopi’n ddi-
drafferth, yn gorfod ceisio cymorth am y 
tro cyntaf.   

Efallai y bydd angen i rai cyflogwyr 
ailystyried eu hen amheuon ynghylch 
cyflogi unigolion sydd â hanes o 
ddefnyddio sylweddau. Bydd angen i 
bolisïau cadarn ar alcohol ddod yn norm 
yn y gweithle, a bydd angen i bob 
cyflogwr greu awyrgylch lle mae 
materion sy’n ymwneud ag alcohol yn 
cael eu trin mewn modd cefnogol ac 
anfeirniadol. Bydd gan Ganolfannau 
Gwaith rôl bwysig o ran darparu cymorth 

i geiswyr gwaith ag anghenion cymhleth. 
Fel cymdeithas, bydd angen i ni gefnu 
unwaith ac am byth ar y meddylfryd sy’n 
gadael i ni anwybyddu yfed gormodol 
ond sy’n bwrw cywilydd cymdeithasol 
parhaol ar y rhai sy’n cyfaddef problem 
yfed a cheisio cymorth ar ei chyfer.29  

Yn olaf, pan ddown ni allan ar ochr arall 
unrhyw ddirwasgiad, efallai na fydd 
manteision unrhyw adfywiad 
economaidd i’w teimlo gan y rhai tlotaf 
yn ein cymdeithas. Bydd y rhai sydd 
wedi’u dal yn hualau diweithdra a dyled 
yn debygol o fod yn arbennig o agored i 
ddatblygu problemau alcohol newydd 
neu waethygu problemau sydd ganddynt 
eisoes.30 Yn aml, y bobl â’r anghenion 
mwyaf yw’r lleiaf tebygol o geisio cymorth 
a’i gael. Felly, mae’n hanfodol bod 
gwasanaethau triniaeth alcohol yn cael 
eu hyfforddi’n briodol a’u hariannu'n 
ddigonol i allu mynd allan a chanfod y 
rhai sydd angen eu cymorth, nawr ac yn y 
dyfodol. 
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