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Canfyddiadau’r arolwg
Mae’r Arolwg wedi’i strwythuro o amgylch fframwaith o 
ddeall adnoddau TGCh BBaCh (eu seilwaith, buddsoddiad 
a galluoedd), defnydd TGCh, a chysylltiadau i berfformiad 
busnes - gyda mynediad i fand eang yn alluogwr hanfodol 
i welliannau perfformiad.

Mae Arolwg 2017 yn amlygu tueddiadau calonogol. 
Er enghraifft, roedd 42% o BBaCh a arolygwyd wedi 
mabwysiadu band eang cyflym iawn (gan godi 7 
pwynt canran ar Arolwg 2016). 3% yn unig o gwmnïau 
a arolygwyd sydd ddim yn berchen ar fand eang yn 
2017 (gweler Ffigur 1). Yn amlwg, mae lle i wella o ran 
mabwysiadu band eang cyflym iawn gan y gymuned fusnes 
yng Nghymru, ond mae’r duedd gref o ran mabwysiadu
yn y cyfnod byr hwn yn ganfyddiad i’w groesawu.

Ffigur 1. BBaCh yn mabwysiadu band eang yng Nghymru

Mae ein Harolwg Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer Cymru 2017 yn dangos tystiolaeth o sut 
mae BBaCh yng Nghymru yn mabwysiadu ac yn defnyddio technolegau digidol sy’n cael 
eu galluogi gan fand eang. Yn ogystal â dangos sut mae ein BBaCh yn defnyddio’r adnodd 
band eang, mae’r Arolwg hefyd yn dangos sut mae datblygu technolegau yn gweithio i 
wella perfformiad busnes, gydag effeithiau cadarnhaol ar gyfer economi Cymru gyfan.

Mae gallu BBaCh i fanteisio 
ar y cyfleoedd sy’n cael eu 
sbarduno gan fand eang 
cyflym iawn yn hanfodol
i wella eu perfformiad.

Mae gwella perfformiad ein 
Busnesau Bach a Chanolig 
(BBaCh) yng Nghymru yn 
ffordd allweddol o gryfhau 
rhagolygon economaidd 
rhanbarthol.
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Dim ond y cam cyntaf yw mabwysiadu. Mae gwelliannau 
mewn perfformiad yn dibynnu ar sut mae ein BBaCh yn 
defnyddio adnoddau. Yn Arolwg 2017, mae BBaCh yn dweud 
eu bod yn defnyddio band eang i gefnogi rhaglenni cwmwl fel 
e-bost, rhannu a storio ffeiliau, meddalwedd swyddfa, VoIP
a chynadledda-fideo (gweler Ffigur 2 ar y dudalen ganlynol).

Mae defnydd mwy helaeth o raglenni cwmwl yn gysylltiedig 
â thueddiadau cadarnhaol eraill, gyda 71% o’r BBaCh a 
arolygwyd yn dweud bod dros hanner eu gweithwyr yn
meddu ar sgiliau TG cyfartalog neu uwch y cyfartaledd,
a gyda thua hanner yn dweud eu bod yn cyflogi arbenigwyr 
TGCh o ran datblygu a chefnogi datrysiadau gwe, a chynnal
a chadw seilwaith TGCh.
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Ffigur 2. Cyfran y busnesau sy’n defnyddio gwasanaethau cyfrifiadura cwmwl, yn ôl categori
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Ffigur 3: Clystyrau Aeddfedrwydd Digidol yng Nghymru
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Y sawl sy’n mabwysiadu band eang cyflym iawn gyda 
chyfran uchel iawn yn meddu ar sgiliau TGCh gwell na’r 
cyfartaledd; yn defnyddio nifer fawr o raglenni digidol, 
ac yn sicrhau’r rhan fwyaf o’u gwerthiannau ar-lein.

Busnesau sy’n dueddol o fod wedi mabwysiadu 
band eang safonol, ac yn fwy tebygol o fod â staff 
sy’n meddu ar sgiliau TGCh gwell na’r cyfartaledd. 
Maen nhw’n defnyddio rhaglenni cwmwl sylfaenol, 
ond yn gyffredinol mae eu defnydd o lwyfannau
ar-lein i gynhyrchu e-werthiant yn isel.

Busnesau sy’n dueddol o fod yn ddefnyddwyr 
band eang safonol, gyda chyfran uchel o 
weithwyr yn meddu ar sgiliau TGCh is na’r 
cyfartaledd. Nid yw’r rhan fwyaf o fusnesau o’r 
fath yn defnyddio technolegau digidol ac maen 
nhw’n dweud nad ydyn nhw’n gwerthu ar-lein.

Busnesau sy’n tebygol o fod wedi mabwysiadu
band eang cyflym iawn, gyda chyfran uchel o staff
yn meddu ar sgiliau TGCh gwell na’r cyfartaledd,
ac yn defnyddio amrywiaeth ehangach o lwyfannau
a thechnolegau digidol. Mae bron i hanner y
busnesau yn y clwstwr hwn yn dweud mai llwyfannau
ar-lein yw prif ffynhonnell eu gwerthiannau.
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Mae BBaCh yn ymgysylltu fwyfwy yn yr economi 
digidol drwy drafodion e-fasnach. Mae hon yn un 
ffordd o leihau costau busnes, ond hefyd o fanteisio 
ar farchnadoedd newydd ar gyfer nwyddau a 
gwasanaethau yn y cartref a thramor. Roedd dwy ran 
o dair o BBaCh wedi gwerthu ar-lein yn y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf, gyda naw allan o ddeg o fusnesau 
yn prynu ar-lein yn rheolaidd.

Dengys dadansoddiad o ganfyddiadau ein Harolwg 
y gellir nodi pedwar clwstwr o BBaCh o ran eu 
haeddfedrwydd digidol: Adnoddau Digidol wedi’u 
Hymgorffori, Ymelwyr Gweithredol, Ymelwyr Goddefol
a Dim Ymgysylltiad Digidol (gweler Ffigur 3, ar y dde).

Ar gyfer BBaCh yng Nghymru mae gwersi pwysig.
Mae aeddfedrwydd digidol uwch yn gysylltiedig â 
gwell perfformiad busnes o ran trosiant, proffidioldeb, 
cyflogaeth a gweithgarwch arloesi (h.y. cyflwyno 
cynhyrchion, prosesau neu wasanaethau newydd.). 
Ymhlith y BBaChau hynny wnaeth adrodd am dwf 
ym mherfformiad eu busnes, roedd y cynnydd mewn 
perfformiad yn debygol o fod yn fwy ymhlith y clystyrau 
mwy aeddfed yn ddigidol. Ar gyfartaledd, mae BBaCh 
mwy aeddfed yn ddigidol yn adrodd am gynnydd 
mewn perfformiad busnes o 50% neu fwy, tra bod 
BBaCh mewn clystyrau llai aeddfed yn ddigidol yn profi 
twf araf i ganolig. Yn hanfodol, mae gwahaniaethau 
a nodwyd rhwng BBaCh gydag Adnoddau Digidol 
wedi’u Hymgorffori o’u cymharu â BBaCh gyda Dim 
Ymgysylltiad Digidol yn dangos yr angen i’r olaf o’r rhain 
gysylltu gyda chefnogaeth sydd ar gael gan Lywodraeth 
Cymru ac fel arall i’w helpu i ddefnyddio’r cyfleoedd sy’n 
cael eu sbarduno gan fand eang cyflym iawn yn well. 



Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan
Dylan Henderson, Calvin Jones,
Max Munday, Laura Norris,
Laura Reynolds, Annette Roberts,
Neil Roche ac Anna Scedrova.

Rhif Ffôn: 029 20876928

E-bost: hendersond3@cardiff.ac.uk

Twitter: @CUWERU

Mae’r llyfryn hwn ar gael yn y Saesneg.
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Mae defnyddio seilwaith yn effeithlon yn ffordd i 
BBaCh Cymru gystadlu’n effeithiol, gan oresgyn 
atebolrwydd pellter o farchnadoedd, i wella 
rhagolygon masnach cenedlaethol a rhyngwladol 
ac i dyfu. Mae’r ansicrwydd a achoswyd gan y 
broses Brexit yn enghraifft o anghenion BBaCh i 
ymgysylltu’n llawn â’r cyfleoedd sy’n deillio o fand 
eang cyflym iawn.

Mae tîm ym Mhrifysgol Caerdydd yn dadansoddi 
Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017 ymhellach i 
ddatgelu mwy o fanylion ar sut mae mabwysiadu’n 
llwyddiannus yn trosi’n effeithiau busnes.

Mae ein Harolwg 2017 
yn dangos cysylltiadau 
rhwng mabwysiadu 
band eang cyflym iawn 
a thwf perfformiad.

Mae perfformiad gwael mewn rhannau o economi Cymru yn un o achosion y 
bwlch ffyniant rhanbarthol yn y DU - mae’n hanfodol felly bod ein BBaCh yn 
ymgysylltu gyda’r cyfleoedd a gynigir drwy fabwysiadu band eang cyflym iawn.‘‘

‘‘

Mae canfyddiadau manwl pellach o 
Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017 
i’w gweld yn y prif adroddiad, ar 
gael yn: http://www.cardiff.ac.uk/cy/
superfast-broadband-project/digital-
maturity-survey

@CUWERU

Mae’r Arolwg Blynyddol yn rhan annatod o’r rhaglen Ymelwad Busnes ar Fand Eang Cyflym Iawn (SFBE), sy’n 
cael ei ariannu’n rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop (ERDF) drwy Lywodraeth Cymru. Mae hyn yn 
rhoi cymorth i fusnesau bach a chanolig i ddeall, mabwysiadu a gwneud defnydd o dechnolegau digidol ar-lein. 
Mae’r prif adroddiad yn cyflwyno canlyniadau Arolwg 2017 o 453 BBaCh yng Nghymru.
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