Prosiect Manteisio ar Fand
Eang Cyflym Iawn i Fusnesau

Adroddiad ar Effaith Economaidd
Aeddfedrwydd Digidol ar gyfer
Cymru 2017 – Crynodeb

Mae manteisio ar y cyfleoedd a ddaw yn sgil
technolegau digidol sy’n cael eu galluogi gan fand
eang yn hanfodol i gryfhau perfformiad busnes a
pherfformiad economaidd rhanbarthol yng Nghymru.

yn rhoi dadansoddiad cynhwysfawr o’r effeithiau ar lefelau busnes a rhanbarthol
pan fo busnesau bach a chanolig Cymru yn mabwysiadu ac yn defnyddio
technolegau digidol. Mae’n dangos sut mae’r defnydd o adnoddau band eang
yn cynorthwyo busnesau bach a chanolig i wella’u perfformiad, i ddod yn fwy
effeithlon ac i gyfrannu tuag at gynhyrchiant rhanbarthol cryfach. Mae’n bwysig
i Gymru er mwyn pontio’r bwlch ffyniant rhanbarthol yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r Adroddiad yn adeiladu ar ganfyddiadau’r Arolwg
Aeddfedrwydd Digidol Cymru 2017 ac yn cyflwyno:
• tystiolaeth ar ffurf astudiaethau achos yn amlinellu’r
manteision i fusnes yn sgil ymgysylltu â’r adnodd
band eang a’i fabwysiadu;
•dadansoddiad o effeithlonrwydd busnes sy’n datgelu’r
gwahaniaethau rhwng y busnesau lleiaf a mwyaf
aeddfed yn ddigidol yn y sampl o ymatebwyr;
• dadansoddiad o sawl busnes bach a chanolig yng
Nghymru a brofodd effaith gadarnhaol yn nhermau
twf mewn gwerthiant a chyflogaeth, ochr yn ochr â
maint y cynnydd disgwyliedig.

Dywedodd

47%

o’r busnesau a ymatebodd fod
trosiant wedi cynyddu o ganlyniad
i fabwysiadu band eang
Dywedodd

25%
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fod cyflogaeth
wedi cynyddu
o ganlyniad i’w
fabwysiadu

Mae tystiolaeth yr astudiaethau achos yn amlinellu’r
manteision eraill i fusnesau sy’n defnyddio’r adnodd
band eang. Ymysg y manteision mae gostyngiad mewn
costau, defnydd mwy effeithlon o amser, gwella gwerth
i gwsmeriaid, a mwy o arloesi o ran cynhyrchion a
phrosesau. Mae’r astudiaethau achos yn datgelu bod
mabwysiadu a defnyddio band eang yn gwella sianelau
cyfathrebu busnesau bach a chanolig, gan gryfhau’r
rhyngweithio gyda chyflogeion, cwsmeriaid a chyflenwyr
ar raddfa leol, genedlaethol a rhyngwladol.
Datgelodd y dadansoddiad o’r busnesau bach a chanolig
a ymatebodd i’r Arolwg Aeddfedrwydd Digidol 2017 fod
amrywiadau mawr o safbwynt effeithlonrwydd technegol.
Yn seiliedig ar ganlyniadau sampl o 229 o fusnesau, ar
gyfartaledd roedd busnesau bach a chanolig Cymru yn
cynhyrchu 68% o’r uchafswm allbwn a oedd ar gael drwy
gyfuniad o’u hallbynnau dynol a chyfalaf. Mae amrywiad
yn yr effeithlonrwydd technegol hefyd yn amlwg yn ôl
sector diwydiannol (gweler Ffigur 1 ar y dudalen nesaf).
Mae’r canfyddiadau’n dangos bod y busnesau bach
a chanolig sy’n fwyaf aeddfed yn ddigidol (Adnoddau
Digidol wedi’u Hymgorffori) yn perfformio’n well na’r
busnesau bach a chanolig sy’n llai aeddfed yn ddigidol
(Dim Ymgysylltiad Digidol) yn nhermau effeithlonrwydd
technegol. Fodd bynnag, mae’r canlyniadau cyffredinol
yn awgrymu bod aeddfedrwydd digidol a mabwysiadu
band eang cyflym iawn ynddynt eu hunain yn annigonol i
egluro’r amrywiad o ran cynhyrchiant. O ganlyniad, mae
angen ymchwilio ymhellach i’r ffactorau esboniadol sy’n
sail i amrywiadau mewn effeithlonrwydd, a hynny drwy
dechnegau modelu mwy datblygedig.
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Ffigwr 1. Effeithlonrwydd technegol yn ôl sector diwydiannol
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Aiff yr Adroddiad ymlaen i ddangos amcangyfrif o’r nifer
o fentrau yng Nghymru y mae mabwysiadu a defnyddio
band eang safonol neu gyflym iawn wedi cael effaith
gadarnhaol arnynt. Yma, cofnododd 47% o’r busnesau
a ymatebodd gynnydd mewn trosiant o ganlyniad i
fabwysiadu band eang safonol neu gyflym iawn (o’i
gymharu ag 1% a gofnododd ostyngiad), a chofnododd
25% gynnydd mewn cyflogaeth o ganlyniad i fabwysiadu
band eang (o gymharu â dim ond 2% a ddatgelodd fod
eu cyflogaeth wedi gostwng).

62%

Mae’r dadansoddiad yn datgelu y gallai technolegau
digidol sy’n cael eu galluogi gan fand eang wella
rhagolygon trosiant i tua 111,000 o fusnesau bach
a chanolig yng Nghymru. Yn seiliedig ar gynnydd
ceidwadol o 1% mewn trosiant i’r busnesau bach
a chanolig yr effeithiwyd arnynt at ddibenion
enghreifftiol, amcangyfrifir y gallai cyfanswm
gwerthiant y busnesau bach a chanolig y gellir
ei briodoli i fabwysiadu band eang fod yn agos i
£229m, a bod £124m o hwnnw (54%) yn deillio o
dechnolegau sy’n cael eu galluogi gan fand eang
cyflym iawn. Gydag oddeutu 42% o fusnesau yn
mabwysiadu band eang cyflym iawn, mae hwn yn
gyfraniad nodedig at gynnydd mewn trosiant.
Gwelwyd hefyd gynnydd yr un mor gadarnhaol mewn
cyflogaeth, gydag oddeutu 32,100 o fusnesau bach
a chanolig - 16,600 (52%) o’r rheini yn ddefnyddwyr
band eang cyflym iawn - yn gweld cynnydd parhaus
mewn cyflogaeth o bosibl. Hefyd yn seiliedig ar
ragdybiaeth enghreifftiol o gynnydd o 1% mewn
cyflogaeth ymhlith y cwmnïau yr effeithiwyd arnynt,
disgwylir gweld oddeutu 1,752 o gyfleoedd cyflogaeth
newydd. Yn wir, mae canfyddiadau’r Arolwg
Aeddfedrwydd Digidol yn awgrymu lefelau uwch
o werthiant a chreu swyddi newydd o ganlyniad i
fabwysiadu band eang cyflym iawn.
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Yn seiliedig ar ganlyniadau
dadansoddiad 2017, bydd tîm
ymchwil Prifysgol Caerdydd
yn parhau i ddadansoddi’r
canlyniadau, ac yn mireinio

Gellir gweld canlyniadau’r arolwg a
gweithgareddau ymchwil eraill yma:
http://www.cardiff.ac.uk/cy/superfastbroadband-project

‘‘

dadansoddiad o berfformiad a
chynhyrchiant y sectorau unigol

@CUWERU

ar gyfer adroddiadau dilynol.

Ysgrifennwyd yr adroddiad hwn gan
Dylan Henderson, Calvin Jones, Max Munday,
Laura Reynolds, Annette Roberts, Neil Roche,
ac Anna Scedrova.
Ffôn 029 2087 6928
E-bost: hendersond3@cardiff.ac.uk
Twitter: @CUWERU
Mae’r llyfryn hwn ar gael yn Saesneg

Mae’r Adroddiad blynyddol hwn yn rhan annatod o’r rhaglen Band Eang Cyflym Iawn ar gyfer Busnes, a ariennir yn rhannol
gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.
Mae Cyflymu Cymru i Fusnesau yn wasanaeth cymorth i fusnesau am ddim sy’n helpu busnesau bach a chanolig cymwys
yng Nghymru i gael y gorau o dechnoleg ar-lein. Drwy gynnig dosbarthiadau meistr am ddim, cymorth un-i-un ac adolygu
gwefannau, gallai’r cymorth helpu eich busnes i arbed arian, cynyddu gwerthiant ac elw a gwella cynhyrchiant.
Ffôn: 03000 6 03000
www.businesswales.gov.wales/superfastbusinesswales/cy
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Argraffwyd ar bapur wedi’i ailgylchu

