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Mae Hatch Regeneris yn creu trosolwg economaidd a chymdeithasol i helpu cleientiaid i greu effaith gadarnhaol ar bobl, llefydd ac economïau. 
Fel rhan o Grŵp Hatch, mae Hatch Regeneris yn darparu cyfres lawn o gymorth a gwybodaeth ymarferol arbennig i gleientiaid, o'r cysyniad i'r cyflawniad.
Gweler: www.regeneris.co.uk am fwy o wybodaeth.
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2 Cyflwyniad

Ledled Cymru, rydym yn helpu i drawsnewid bywydau a
chysylltu cartrefi, busnesau, teuluoedd, unigolion a
syniadau. Rydym yn defnyddio ein cynnyrch a'n
gwasanaethau i helpu hyd yn oed fwy o bobl i fanteisio ar
fyd sy'n dod yn fwyfwy digidol. Mae'r rhyngrwyd yn cynnig
cyfleoedd ar gyfer gwell addysg, gofal iechyd, swyddi, twf
economaidd a ffyrdd newydd o weithio. Rydym yn helpu i
greu cymdeithas ddigidol gynhwysol i sicrhau na chaiff neb
eu gadael ar ôl. Fel hyrwyddwr digidol y DU, mae gennym
ran bwysig i'w chwarae, wrth helpu i adeiladu'r seilwaith a'r

sgiliau sydd eu hangen i ddatblygu economi digidol blaenllaw ar lefel
fyd-eang sy'n addas i bawb. 

Yn yr adroddiad hwn, edrychwn ar gyfraniad economaidd
uniongyrchol Grŵp BT ledled Cymru a dangoswn fod BT yn chwarae
rhan allweddol ledled y wlad, gan gael effaith sylweddol iawn ar yr
economi. Rydym yn cefnogi cyflogaeth ym mhob rhan o'r wlad trwy
ein gweithlu uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, trwy ein cadwyn
gyflenwi helaeth, gyda'n caffaeliad a'n gwariant yn yr economïau lleol. 

Amcangyfrifir mai cyfanswm y Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) 
i economi Cymru, sy'n cyfuno effeithiau uniongyrchol, anuniongyrchol
ac a ysgogir ein gweithgareddau a'n gwariant, yw £900 miliwn.

BT Cymru oedd y sefydliad cyntaf yn y sector preifat i ymuno â 'Cymraeg
Gwaith', rhaglen ddysgu gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol i
gryfhau sgiliau Cymraeg yn y gweithle. Mae BT wedi buddsoddi'n
helaeth mewn darparu gwasanaethau Cymraeg ac ers 1994, mae'r
cwmni wedi mabwysiadu Polisi Dwyieithog gwirfoddol, gan ddangos
ein hymrwymiad pellach i'r Gymraeg ac i gymunedau Cymru.

Y DU sydd â'r gyfran uchaf o CMC a gynhyrchir gan economi digidol
unrhyw wlad yn y G20. Hefyd, o blith gwledydd mawr Ewrop, mae
ganddi fand eang cyflym iawn mewn mwy o ardaloedd ac mae mwy
o'i phoblogaeth yn ei ddefnyddio. Rydym yn chwarae ein rhan yn y
llwyddiant hwn trwy ddatblygu a gweithredu rhwydwaith cyflym
iawn mwyaf y wlad. Mae Openreach Cyfyngedig, sydd bellach yn
gwmni cyfreithiol wahanol yng Ngrŵp BT, yn cysylltu cartrefi a
busnesau ac yn datblygu rhwydwaith ffibr sefydlog a fydd yn asgwrn
cefn i economi digidol y DU ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. 

Mae rhaglen Partneriaethau Ffibr Cymunedol (PFfC) Openreach yn
dod â band eang ffibr i fusnesau a chartrefi drwy ddod o hyd i
atebion penodol. Mae'r rhaglen yn galluogi'r rheiny nad ydynt yn rhan
o unrhyw gynlluniau cyflwyno band eang ffibr i gyd-ariannu
uwchraddiad i ffibr. Mae adroddiad 'Effaith band eang cyflym ar
gymunedau' yn amcangyfrif y bydd y wlad yn elwa £6 miliwn o'r
rhaglen PFfC dros y 15 mlynedd nesaf. Ar gyfer busnesau yng
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Nghymru, mae disgwyl i welliannau mewn cynhyrchiant,
effeithlonrwydd, gweithio hyblyg, arloesi a dod o hyd i farchnadoedd
a chwsmeriaid newydd fod yn werth mwy na £2.6 miliwn, tra bod
cartrefi'n elwa gwerth tua £3.5 miliwn yn economaidd ac yn
gymdeithasol. 

Mae gennym rwydwaith symudol 4G mwyaf a chyflymaf y DU drwy
EE ac rydym yn darparu 4G ar draws mwy na 90% o'r wlad. Nod EE
yw ehangu 4G i gyrraedd 95% o'r DU erbyn diwedd 2020. Bydd ein
gwaith ehangu 4G yn cefnogi'r rhwydwaith cyfathrebu newydd
rydym yn helpu i'w greu ar gyfer gwasanaethau brys Prydain. Bydd
pobl mewn ardaloedd anghysbell yn elwa o'r gwell signal hefyd.
Rydym yn bwriadu arwain y farchnad 5G hefyd; ym mis Hydref
2018, lansiwyd prawf 5G byw cyntaf y DU, a chyhoeddwyd mai
Caerdydd fydd lleoliad lansiad 2019. Roeddem yn arloeswyr yn y DU
o ran 4G, a chyda chysylltiadau byw cyntaf y DU ar 5G, dyma gam
mawr ymlaen i seilwaith digidol y wlad.  Erbyn hyn, mae gan
Abertawe a Chaerdydd wasanaeth InLinkUK gan BT sy'n cynnig wi-fi
cyhoeddus rhad ac am ddim cyflymaf y DU yn ogystal â llu o
wasanaethau digidol, gan gynnwys gwybodaeth am y gymuned a'r
cyngor lleol yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Mae disgwyl i werth technoleg ddigidol i gymdeithas gyrraedd 
£222 biliwn yn y DU erbyn 2025. Yn ôl data'r Llywodraeth, nid yw

un o bob deg oedolyn yn y DU erioed wedi defnyddio'r rhyngrwyd ac
maent dan berygl cael eu gadael ar ôl. 

Rydym yn helpu mwy o bobl, gan gynnwys yr henoed, pobl anabl a'r
rheiny sydd ar incwm isel i fynd ar-lein yn y DU a'r tu hwnt i'w helpu i
fanteisio ar y rhyngrwyd. Hefyd, rydym yn cynnig cynhyrchion a
gwasanaethau arbenigol sy'n helpu pobl sy'n ei chael yn anodd
defnyddio technoleg. Yn ein rôl fel ymgynghorydd i Bartneriaeth
Sgiliau Digidol Llywodraeth y DU, rydym yn helpu i ffurfio gwaith y
sector cyhoeddus, y diwydiant a'r cyrff anllywodraethol er mwyn
galluogi pobl i oresgyn rhwystrau. 

Mae bron tri chwarter o gwmnïau mawr a hanner busnesau llai y DU
yn wynebu bwlch sgiliau technegol. Mae'r bwlch hwn yn debygol o
dyfu ac rydym yn sicr mai gwella llythrennedd technoleg pobl ifanc
yw'r ffordd orau o'i lenwi. O fewn yr 20 mlynedd nesaf, mae disgwyl i
90% o'r holl swyddi gynnwys sgiliau digidol. Ni allwn ddatrys her
llythrennedd technoleg ar ein pen ein hunain. Dyna pam rydym yn
gweithio gydag eraill ac annog cyfranogiad rhanddeiliaid e.e. y
Prosiect Cyfrifiadureg Barefoot rydym yn ei gynnal gyda'n partner,
BCS, i roi cymorth i athrawon ysgolion cynradd. Rydym yn gweithio'n
agos â Llywodraeth y DU i gefnogi strategaeth genedlaethol sgiliau
digidol ac rydym yn aelod o Bartneriaeth Sgiliau Digidol y
Llywodraeth. Rydym yn gwybod bod y cyfleoedd i unigolion ac i'r
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2
economi'n anferthol wrth i dechnoleg weddnewid ein ffordd o fyw a
gweithio. 

Er ein bod yn deall manteision y byd digidol presennol, rydym yn
cydnabod bod peryglon hefyd. Mae gan weithwyr proffesiynol ym
maes diogelwch ar y we rôl bwysig wrth gadw isadeiledd
cenedlaethol hollbwysig yn ddiogel ac rydym yn gweithio gyda
Llywodraeth y DU i hyrwyddo gyrfaoedd yn y maes hwn.  Ni yw un o'r
buddsoddwyr mwyaf mewn ymchwil a datblygu yn y DU, gan wario
oddeutu £510 miliwn y llynedd. Hefyd, rydym yn hoff o ddefnyddio
arloesedd o ddiwydiannau eraill yn ein busnes. Eleni, er enghraifft, fe
wnaeth peirianwyr Openreach hedfan drôn ar draws afon mewn cwm
yng Nghymru i ddanfon ffibr ac maent yn edrych ar ffyrdd newydd o
gyflwyno'r ffibr i gyrraedd y lleoliadau mwyaf anghysbell. Bydd ein
strategaeth arloesi a buddsoddi'n parhau i'n helpu i arwain a chreu'r
dyfodol digidol.

Hoffwn ddiolch i Alwen Williams, sydd bellach wedi gadael ei rôl fel
Cyfarwyddwr BT Cymru, am ei chyfraniad gwerthfawr i'r adroddiad
hwn a'i hymrwymiad i gefnogi parhad twf ac effaith economaidd BT
yng Nghymru.

Jane Wood
Cyfarwyddwr Gwledydd a Rhanbarthau'r DU
Rhagfyr 2018
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3
Paratowyd Adroddiad o Effaith Economaidd 2018 yn annibynnol
gan Hatch Regeneris, gan ddefnyddio data ar gyfer Grŵp BT.

Mae'r amcangyfrifon yn yr adroddiad hwn yn ymwneud â
gweithgareddau Grŵp BT cyf. yn y DU yn ystod y flwyddyn ariannol
2017/18. Mae Grŵp BT cyf. yn cynnwys yr holl is-gwmnïau sy'n
eiddo iddo, gan gynnwys Openreach Cyfyngedig ac EE (sydd bellach
yn rhan o BT Consumer)

Yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf, talodd Grŵp BT £1.1bn o drethi
ac ef oedd y cyfrannwr treth 5ed uchaf yn y DU, gan felly greu mwy
o effaith fyth ar economi'r DU. Ni chafodd effaith y cyfraniad treth
hwn ei asesu yn yr adroddiad hwn.

Gweler mwy o wybodaeth am weithgareddau Grŵp BT yn
Adroddiad Blynyddol 2018 Grŵp BT cyf. ac Adroddiad Cyflawni ein
Diben.

Mae'r cyfrifiadau effaith yn unol â chanllawiau'r Llywodraeth a
Chanllawiau Llyfr Gwyrdd Trysorlys EM ar gyfer gwerthuso, ac
maent yn gyson â chyfrifon cenedlaethol y Swyddfa Ystadegau
Gwladol. Mae manylion ein hymagwedd i'w gweld yn Atodiad A.

Sylwch y talgrynnwyd ffigurau'r effaith economaidd a gyflwynir yn
yr adroddiad hwn i dri ffigur ystyrlon. Mae hyn yn golygu eu bod
wedi'u talgrynnu i fyny neu i lawr fel bo'n briodol ac, o ganlyniad,
mae'n bosibl na fyddant yn cyfleu'r union gyfansymiau a gyflwynir.

Adroddiad o effaith economaidd 2018
Mae'r astudiaeth hon yn dangos cyfraniad economaidd Grŵp BT i
economi genedlaethol y DU ac i economïau rhanbarthol o ran
swyddi, allbwn a'r Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC). Mae'r
adroddiad yn esbonio nifer o effeithiau gweithgareddau Grŵp BT: 

Effaith uniongyrchol:  pobl a gyflogir yn uniongyrchol gan Grŵp
BT (gan gynnwys gweithwyr contractwyr) sy'n cael cyflogau a
thaliadau.

Effaith anuniongyrchol: incwm a chyflogaeth a grëir gyda
chyflenwyr o ganlyniad i wariant Grŵp BT ar nwyddau a
gwasanaethau.

Effaith a ysgogir: caiff incwm pellach a chyflogaeth a gynhyrchir,
fel cyflogau a grëir yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol, eu
gwario o fewn yr economi.

Yr Adroddiad
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Mae'r ffigurau isod yn dangos nifer y gweithwyr ym mhob rhanbarth yn Lloegr ac yn yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon. Sylwer:
Talgrynnwyd y ffigurau i 3 ffigwr ystyrlon.

                                                                      Gweithio                                Byw                               Cyfanswm                       Gwariant ar                 Cyfanswm GYC
                                                                                                                                                                   incwm £m                    gyflenwyr £m            uniongyrchol £m
Llundain a De Lloegr                    23,400                             23,300                               1,020                                 5,940                                 3,170

Llundain                                        12,700                        11,500                           592                             3,360                           1,850

De Ddwyrain Lloegr                     10,600                       11,800                           424                             2,580                           1,320

Canolbarth Lloegr a 
Dwyrain Anglia                              23,500                            22,000                                 856                                   1,420                                 2,670

Dwyrain Lloegr                             12,400                       10,100                           477                               993                             1,490

Dwyrain Canolbarth Lloegr          5,310                          5,950                            171                               135                               534

Gorllewin Canolbarth Lloegr        5,780                          5,960                            208                               296                               650

Gogledd Lloegr                              24,800                             25,300                                 726                                   1,010                                 2,270
Gogledd Ddwyrain Lloegr             9,250                          9,320                            238                                39                                743

Gogledd Orllewin Lloegr               9,130                          9,420                            294                               416                               919

Swydd Efrog a'r Humber              6,410                          6,580                            194                               554                               604

De Orllewin Lloegr                         7,880                                7,990                                   278                                      211                                      867
Yr Alban                                                     7,700                               7,990                                   253                                      178                                      790
Cymru                                                           4,400                                4,980                                   142                                      302                                      444
Gogledd Iwerddon                               3,230                               3,300                                   103                                      154                                      323

Ffynhonnell: Hatch Regeneris

Effaith Economaidd Grŵp BT yn y Deyrnas Unedig4
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4 Pwyntiau allweddol

Ledled y Deyrnas Unedig yn 2017/18

Mae 82,500 o weithwyr yn gweithio'n uniongyrchol i Grŵp BT, a
12,300 o gontractwyr (Cyfwerth ag Amser Llawn – CALl)

Caiff cyfanswm o 290,000 o swyddi CALl eu cefnogi (gan
gynnwys effeithiau anuniongyrchol ac effeithiau a ysgogir)

Cyfanswm incwm gweithwyr Grŵp BT yw £3.4 biliwn (gan
gynnwys contractwyr)

Gwariwyd £9.2 biliwn ar gyflenwyr yn y DU

£22.8 biliwn yw cyfanswm effaith y GYC sy'n gysylltiedig â
gweithgareddau Grŵp BT (gan gynnwys effeithiau anuniongyrchol
ac effeithiau a ysgogir)

Roedd Grŵp BT yn cyflogi'n uniongyrchol 1 ym mhob 230 o
weithwyr yn y sector preifat ledled y DU, ac 1 ym mhob 12 yn y
sector TG a Chyfathrebu

Creodd Grŵp BT £1 ym mhob £165 o GYC yn y DU 

O ganlyniad i effaith economaidd lawn Grŵp BT, cyfrannodd y
cwmni £1 ym mhob £75 o GYC i economi'r DU ac 
1 ym mhob 90 o weithwyr sy'n gweithio yn economi'r DU
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Effeithiau economaidd
Effaith uniongyrchol
Mae Grŵp BT cyf. yn cyflogi cyfanswm o 82,500 o bobl yn y DU yn
uniongyrchol, a chaiff 12,300 ychwanegol eu cyflogi fel contractwyr.
Caiff y gweithiwyr hyn gwerth cyfanswm o £3.4 biliwn o gyflogau.

Effaith caffael (anuniongyrchol)
Gwariodd Grŵp BT cyf. gyfanswm o £9.2 biliwn ar gyflenwyr yn y
DU yn 2017/18. Mae hyn yn arwain at fanteision sylweddol i
economi'r DU, gan gynnwys manteision cysylltiedig ymhellach i lawr
y gadwyn gyflenwi, sy'n arwain at fwy o gyflogaeth ac allbwn.
Gweler crynodeb o hynisod.

Gwariant Cadwyni Cyflenwi BT Grŵp yn y Deyrnas Unedig = £9.2 biliwn

128,000
CALI

Cefnogi cyflogaeth
cyflenwyr

£15.1
biliwn

£4.4
biliwn

£7.8
biliwn

Cynnyrch
cyflenwyr

Incwm gweithwyr
cadwyni cyflenwi

GYC cynhyrchwyd
yn y DU

£££ £££ £££

4

Ffigwr 4-1: Effeithiau anuniongyrchol (ar y gadwyn gyflenwi) yn y DU Ffynhonnell: Hatch Regeneris
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Effaith gwariant gweithwyr a chyflenwyr Grŵp BT (a ysgogir)
Cafodd gweithwyr Grŵp BT a'u contractwyr yn y DU gwerth oddeutu £3.4 biliwn o gyflogau yn 2017/18 cyn treth. Yn ei dro, creodd
gwariant y gweithwyr hyn, y contractwyr a'r rheiny a oedd yn gweithio i gwmnïau o fewn cadwyn gyflenwi Grŵp BT fwy o gyflogaeth ac
allbwn mewn diwydiannau defnyddwyr. Drwy'r sgil-effeithiau hyn, cafwyd mwy o swyddi a throsiant pellach yn Grŵp BT fel y dangosir isod.

Ffigwr 4-2: Effeithiau a ysgogir (gwariant ar gyflogau) yn y DU Ffynhonnell: Hatch Regeneris

Cyflogau gweithwyr a chontractwyr Grŵp BT yn y DU = £3.2 biliwn

67,300
CALI

Cefnogi cyflogaeth
diwydiannau defnyddwyr

£8.4
biliwn

£2.1
biliwn

£4.5
biliwn

Cefnogi cynnyrch
diwydiannau defnyddwyr

Incwm gweithwyr
a gefnogwyd

GYC cynhyrchwyd
yn y DU

£££ £££ £££
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4
Yr effaith gyffredinol yn y DU
Mae cyfuno effaith uniongyrchol a chyflogaeth Grŵp BT â'r effaith anuniongyrchol ar y gadwyn gyflenwi ac effaith gwariant ar gyflog a
ysgogir yn creu cyfanswm effaith gweithrediadau Grŵp BT yn y DU yn 2017/18. Gweler crynodeb o hyn yn y tabl isod.

290,000
CALI

Cyfanswm effeithiau
cyflogaeth

£43,300
miliwn

£9,900
miliwn

£22,800
miliwn

Cynnyrch
gros

Cyfanswm
incwm gros

Cyfanswm
GYC DU 

£££ £££ £££
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Ffigwr 4-3: Cyfanswm effaith Grŵp BT cyf. yn y DU Ffynhonnell: Hatch Regeneris
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Cymru

Cymru gyfan yn 2017/18

Mae 4,980 o weithwyr Grŵp BT yn byw yng Nghymru (cyfwerth
ag amser llawn)

Mae 4,400 o weithwyr Grŵp BT yn gweithio yng Nghymru
(cyfwerth ag amser llawn)

£142 miliwn yw cyfanswm incwm gweithwyr Grŵp BT sy'n
gweithio yng Nghymru

Caiff £302 miliwn ei wario ar gyflenwyr yng Nghymru

Cyfanswm effaith y GYC sy'n gysylltiedig â gweithgareddau Grŵp BT
(gan gynnwys effeithiau anuniongyrchol ac effeithiau a ysgogir) 
yw £900 miliwn

Roedd Grŵp BT cyflogi'n uniongyrchol 1 ym mhob 180 o weithwyr
yn y sector preifat ledled Cymru, ac 1 ym mhob 10 yn y sectorau
TG a Chyfathrebu

Crëodd Grŵp BT £1 ym mhob £130 o GYC Cymru

O ganlyniad i effaith economaidd lawn Grŵp BT, cyfrannodd y
cwmni £1 ym mhob £70 o GYC i economi Cymru ac 1 ym mhob
70 o weithwyr sy'n gweithio yn sector preifat Cymru
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Effeithiau cenedlaethol
Effaith uniongyrchol
Mae Grŵp BT yn cyflogi cyfanswm o 4,263 o bobl yng Nghymru yn
uniongyrchol, a chaiff 136 ychwanegol eu cyflogi fel contractwyr.
Cafodd y gweithiwyr hyn gwerth cyfanswm o £142 miliwn o
gyflogau.

Effaith caffael
Gwariodd Grŵp BT oddeutu £302 miliwn ar gyflenwyr yng
Nghymru yn 2017/18. Yr eitem fwyaf oedd rhaglennu
cyfrifiadurol, ymgynghoriaeth a gweithgareddau cysylltiedig, fel y
dangosir yn y siart isod.

Ffigwr 5-41: Y pum sector cyflenwi uchaf yng Nghymru yn ôl gwerth gwariant Ffynhonnell: Data Caffael Grŵp BT

• £223m ar raglennu cyfrifiadurol, ymgynghoriaeth a 
                           gweithgareddau cysylltiedig

• £15m ar weithgareddau proffesiynol, gwyddonol a 
                       thechnegol eraill

• £13m ar weithgareddau cyfrifo, cadw llyfrau ac archwilio;  
                       ymgynghoriaeth ar drethi

• £6m ar gynhyrchu, trawsyrru a dosbarthu pŵer trydanol

• £5m ar weithgareddau’r pencadlys; gweithgareddau 
                    ymgynghori'r rheolwyr
         £40m  ar wasanaethau a nwyddau gyda sectorau eraill

Cyfanswm
Gwariant

£302
miliwn
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Mae gwariant Grŵp BT gyda chyflenwyr yn arwain at fanteision sylweddol i economi Cymru, gan gynnwys manteision ychwanegol yn sgil
gwariant gan gyflenwyr. Ceir crynodeb o hyn isod. 

Gwariant Cadwyni Cyflenwi BT Grŵp yng Nghymru = £302 miliwn

4,280
CALI

Cefnogi cyflogaeth
cyflenwyr

£475
miliwn

£170
miliwn

£270
miliwn

Cynnyrch
cyflenwyr

Incwm gweithwyr
cadwyni cyflenwi

GYC cynhyrchwyd
yng Nghymru

£££ £££ £££
Ffigwr 5-42: Effeithiau anuniongyrchol (cadwyn gyflenwi) yng Nghymru Ffynhonnell: Hatch Regeneris
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Effaith gwariant gan y gweithwyr
Enillodd gweithwyr Grŵp BT a chontractwyr sy'n byw yng Nghymru £162 miliwn yn 2017/18. Yn ei dro, mae eu gwariant yn creu cyflogaeth
ac allbwn pellach mewn diwydiannau defnyddwyr yng Nghymru. Mae Ffigwr 5-43 isod yn dangos y gyflogaeth a'r allbwn a ysgogir yn
ehangach a’r allbwn a gynhaliwyd drwy wariant y gweithwyr hyn.

Ffigwr 5-43: Effeithiau a ysgogir (gwariant ar gyflogau) yng Nghymru Ffynhonnell: Hatch Regeneris

Cyflogau gweithwyr & contractwyr BT Grŵp = £162 miliwn
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Yr effaith gyffredinol yng Nghymru
Mae cyfuno effaith uniongyrchol a chyflogaeth Grŵp BT â'r effaith anuniongyrchol ar y gadwyn gyflenwi ac effaith gwariant ar gyflog a
ysgogir yn creu cyfanswm effaith gweithrediadau'r cwmni yng Nghymru. Gweler crynodeb o hyn Ffigwr 5-44 isod.

11,600
CALI

Cyfanswm effeithiau
cyflogaeth

£1,580
miliwn

£398
miliwn

£901
miliwn

Cynnyrch
gros

Cyfanswm
incwm gros

Cyfanswm
GYC DU 

£££ £££ £££

2,930  YSGOGOL

£271m  YSGOGOL

£188m  YSGOGOL

£85m  YSGOGOL

4,280  ANUINIONGYRCHOL

£475m
  ANUINIONGYRCHOL

£270m
  ANUINIONGYRCHOL

£170m  ANUINIONGYRCHOL

4,
40

0 
 UN

IO
NG

YR
CH

OL

£830
m

  U
NI
ON

GY
RC
HO

L

£44
4m

  U
NI
ON

GY
RC
HO

L

£1
42

m
  U

NI
ON

GY
RC

HO
L

Ffigwr 5-44: Cyfanswm effaith Grŵp BT cyf. yng Nghymru Ffynhonnell: Hatch Regeneris



5

tudalen 17

Effeithiau is-genedlaethol
Mae Tabl 5-20 isod yn dangos effaith economaidd BT ar bedwar rhanbarth allweddol yng Nghymru. 

                                                                                                                 Gweithwyr a
                                                                                                                  chontractwyr Grŵp BT                                                          Effaith gyffredinol
                                                                                                            Gweithio yn             Byw yn                               Cyflogaeth               Allbwn                      GYC
                                                                                                                 yr ardal                  yr ardal                                                                     £ miliwn                £ miliwn
De Ddwyrain Cymru                                                           2,712                2,889                               9,063                 1,177                   681

De Orllewin Cymru                                                                988                   1,073                               1,184                   201                     109

Gogledd Cymru                                                                     533                    754                                 1,184                   167                      94

Canolbarth Cymru                                                                165                    262                                   172                      31                       17

Tabl 5-20: Effeithiau lleol yng Nghymru Ffynhonnell: Hatch Regeneris
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Atodiadau technegol

Yma, gweler y fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif effaith
economaidd Grŵp BT a'r ffynonellau data a ddefnyddiwyd.

Diffiniadau
Ceir tair ffynhonnell effaith economaidd mae cwmni fel Grŵp BT yn
eu cynhyrchu.

Effeithiau uniongyrchol
Dyma'r effeithiau sy'n deillio o ganlyniad uniongyrchol i
weithgareddau'r cwmni, ar ffurf allbwn a chreu cyfoeth, cyflogaeth
yn y cwmni ac incwm cyflogaeth cysylltiedig.

Effeithiau anuniongyrchol
Gelwir y rhain hefyd yn effaith y gadwyn gyflenwi. Mae'r cyfraniad
hwn yn deillio o’r nwyddau a'r gwasanaethau mae Grŵp BT yn eu
prynu gan gyflenwyr yn y DU sydd, yn eu tro, yn prynu mwy oddi
wrth eu cyflenwyr, ac yn y blaen. Mae'r gadwyn hon o wariant
caffael sy'n deillio o chwistrelliad gwariant cychwynnol Grŵp BT yn
creu mwy o gyfoeth ac yn cynnal swyddi ac incwm.

Effeithiau a ysgogir
Mae gweithgareddau economaidd a chyflogaeth bellach yn cael eu
creu wrth i weithwyr Grŵp BT a'r rheiny, y mae eu swyddi'n dibynnu
ar effeithiau'r gadwyn gyflenwi, wario eu cyflogau ar nwyddau a
gwasanaethau.

Cyfeirir at effeithiau economaidd y gwariant hwn gan ddefnyddwyr
fel yr effaith a ysgogir.

Gydol yr adroddiad, caiff yr effeithiau hyn eu mesur gan ddefnyddio
pedwar dangosydd allweddol:

Allbwn
Mae hwn yn cyfeirio at y refeniw trosiant/gwerthiant a gynhyrchir
yn uniongyrchol o fewn Grŵp BT neu o fewn cwmnïau eraill yn yr
economi trwy effeithiau anuniongyrchol a’r rheiny a ysgogir

Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC)
Dyma'r mesur allweddol o greu cyfoeth o fewn economi ac mae'r
llywodraeth yn ei ddefnyddio i fonitro perfformiad economaidd.
Mae'n cyfeirio at y gwerth gweddilliol a greir gan gwmnïau unwaith
y bydd costau nad ydynt yn rhai llafur wedi eu talu, ac yna caiff ei
ddosbarthu i berchnogion/cyfranddalwyr ar ffurf elw ac i weithwyr
trwy eu cyflogau. Caiff ei fesur mewn dwy ffordd:

•  GYC = trosiant namyn y nwyddau a'r gwasanaethau a gaiff eu
prynu i mewn (a elwir y dull cynhyrchu)

•  GYC = elw gweithredol + dibrisiant ac amorteiddio + trethi
namyn unrhyw gymorthdaliadau ar gyfer cynhyrchu + taliadau i
weithwyr (h.y. cyflogau a chyfraniadau nawdd cymdeithasol) (a
elwir y dull incwm)
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Cyflogaeth
Dyma nifer y swyddi sy’n cael eu cynnal gan weithgareddau Grŵp
BT. Gan fod y swyddi hyn yn gymysgedd o swyddi llawn amser a
rhan amser, gydol yr adroddiad rydym yn cyfeirio at swyddi
cyfwerth ag amser llawn (CALl), er mwyn mynegi pob swydd mewn
termau cyffredin.

Incwm cyflogaeth 
Dyma'r cyflogau crynswth a delir i weithwyr y mae Grŵp BT yn eu
cynnal, gan gynnwys cyfraniadau Yswiriant Gwladol a phensiwn, a
threthi Talu Wrth Ennill.

Methodoleg a ffynonellau data
Mae'r fethodoleg a ddefnyddiwyd i amcangyfrif effeithiau
economaidd Grŵp BT ar gyfer 2017/18 wedi'i chynllunio i fod yn
gyson ag adroddiadau blaenorol. Gweler rhagor o wybodaeth isod.

Effeithiau uniongyrchol
Y ddwy ffynhonnell ddata a ddefnyddiwyd i amcangyfrif hyn yw
cyfrifon ariannol Grŵp BT ar gyfer 2017/18 a chronfa ddata
Adnoddau Dynol Grŵp BT.

Cymerwyd allbwn yn uniongyrchol o'r cyfrifon, fel refeniw gan
gwsmeriaid allanol yn y DU. Mae hwn yn tynnu allan refeniw
mewnol sy'n deillio o drosglwyddiadau mewnol rhwng cwmnïau
Grŵp BT ac unrhyw werthiant a wneir y tu hwnt i'r DU.

Mae GYC wedi'i gyfrifo gan ddefnyddio'r dull incwm, fel y swm o elw
gweithredu crynswth cyn treth, llog, dibrisiant ac amorteiddio, a
thalu’r gweithlu. Rydym wedi amcangyfrif yr elw gweithredol
crynswth ar gyfer y DU gan ddefnyddio EBITDA* byd eang y
cyfrifon, ac amcangyfrif cyfran y DU drwy gyfrifo faint yw cyfran y
DU o’r holl refeniw. Amcangyfrifwyd y swm a delir i’r gweithlu gan
ddefnyddio data ar gyflogau crynswth (ffynhonnell - Grŵp BT),
ynghyd â chostau nawdd cymdeithasol (ffynhonnell Grŵp BT).

* Enillion cyn llog, treth, dibrisiant ac amorteiddio
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Cyrchwyd y niferoedd a gyflogir o gipolwg o'r wybodaeth a
ddarparwyd gan Grŵp BT, ynghyd â data ar nifer y bobl a gyflogir yn
uniongyrchol gan Grŵp BT a nifer y contractwyr a gyflogir drwy
asiantaethau, a’r oriau maent yn eu gweithio dan gytundeb. Mae'r rhain
wedyn wedi'u mynegi ar ffurf CALl ar y sail bod un swydd lawn amser
yn cyfateb i 37.5 awr yr wythnos. Mae'r data'n nodi lle mae pawb a
gyflogir yn byw ac yn gweithio. Ar gyfer cyflogaeth uniongyrchol,
rydym wedi defnyddio ffigurau yn y gweithle. Mae'r niferoedd a
gyflogir yn gyson â'r rheiny yng nghyfrifon blynyddol 2017/18.

Darparodd Grŵp BT god post cartref a gweithle ar gyfer pob
gweithiwr. Defnyddiwyd yr wybodaeth hon i ddyrannu gweithwyr
fesul rhanbarthau ac awdurdodau lleol ar gyfer y dadansoddiad sy’n
seiliedig ar le mae’r gweithiwr yn byw ac yn gweithio. Nid oedd cod
post cartref ar gael ar gyfer staff asiantaeth a chontractwyr. Y
rhagdybiaeth oedd bod yr aelodau staff hyn yn byw yn yr un
awdurdod lleol a rhanbarth â’u gweithle.

Darparodd Grŵp BT wybodaeth am staff contractwyr.

Amcangyfrifwyd incwm cyflogaeth gan ddefnyddio data gan Grŵp
BT, drwy ddefnyddio cyflogau crynswth gweithwyr a chontractwyr
fesul gweithle, eto wedi’i addasu i fod yn gyson â'r bil cyflogau
cyfartalog a ddyfynnir yn y cyfrifon yn yr un modd â’r hyn a wnaed
ar gyfer niferoedd cyflogaeth.

Effeithiau anuniongyrchol
Darparwyd y ffynhonnell ddata a ddefnyddiwyd i amcangyfrif
effeithiau anuniongyrchol gan Grŵp BT yn ôl lleoliad a sector.
Dyrannwyd pob cyflenwr i Grŵp BT fesul rhanbarth ac awdurdod
lleol ar sail y cyfeiriad anfonebu. Yna dyrannwyd cyflenwyr i
sectorau gan ddefnyddio'r broses ganlynol:

•  Sicrhawyd bod pob cyflenwr yn cyfateb i Gronfa Ddata Tŷ'r
Cwmnïau. Mae hyn yn darparu'r sector ar gyfer pob cyflenwr â
chod Dosbarthiad Diwydiannol Safonol (SIC) 2 ddigid.

Gan fod gwariant ar staff ar gytundebau a staff o asiantaethau’n
rhan o elfen gyflogaeth yr asesiad effaith uniongyrchol, mae holl
wariant ar asiantaethau cyflogaeth wedi'i dynnu oddi wrth y
dadansoddiad o wariant ar gyflenwr, er mwyn osgoi cyfrif
ddwywaith.

Amcangyfrifwyd yr effeithiau gan ddefnyddio tablau mewnbwn-
allbwn Hatch Regeneris ar gyfer y DU a'r rhanbarthau.

Effeithiau a ysgogir
Defnyddiwyd data ar gyflogau a chyflogau gweithwyr Grŵp BT a
chontractwyr yn ôl lleoliad eu cartrefi i gyfrifo effeithiau a ysgogir,
ynghyd ag incwm cyflogaeth gweithwyr anuniongyrchol a
amcangyfrifir uchod.
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Y dimensiwn rhanbarthol a lleol
Amcangyfrif effeithiau rhanbarthol a lleol
Cyflwynir y canlyniadau ar gyfer cyn-Ranbarthau Swyddfa'r
Llywodraeth yn ogystal â Phartneriaeth Menter Leol (PML). Lle
bynnag bo hynny'n bosibl, mae hyn wedi bod yn seiliedig ar ddata
gwirioneddol ar gyfer yr ardaloedd hyn, ond pan nad yw'r data hwn
ar gael, rydym wedi dosrannu canlyniadau i ardaloedd lleol gan
ddefnyddio ffactorau dosrannu addas, a gyrchwyd o ddata arall
Grŵp BT. Felly dylid cofio hyn wrth ddehongli canlyniadau ar y
lefelau daearyddol hyn.

Effaith y Pencadlys
Yn aml, caiff contractau caffael cenedlaethol eu dyrannu i leoliad yn
unol â chyfeiriad pencadlys y cyflenwr. Fodd bynnag, mae'n bosibl y
darperir y gwasanaethau hyn o gyfres o leoliadau ledled y wlad
mewn gwirionedd. Gall y broses ddyrannu'r gwariant caffael hon i
leoliad y pencadlys, yn hytrach na lleoliad y depo lle mae
gweithgarwch yn digwydd, roi’r argraff mai yn lleoliad y pencadlys
mae’r effaith economaidd, yn hytrach na mewn mannau eraill.
Rydym wedi defnyddio’r dull hwn fel y gwnaed ar gyfer asesiad y
flwyddyn flaenorol. Mae'n golygu y gall y canlyniadau sy'n
ymwneud ag effeithiau anuniongyrchol yn benodol fod ychydig yn
gamarweiniol, yn enwedig ar lefel leol.

Meincnodi'r canlyniadau
Mae'r adroddiad yn gosod y canlyniadau allweddol yn eu cyd-
destun economaidd-gymdeithasol ehangach, er mwyn dangos
graddfa gymharol cyfraniad Grŵp BT i'r economi leol, ranbarthol a
chenedlaethol. I wneud hyn, rydym wedi cyrchu ystadegau a
gyhoeddwyd yn genedlaethol. Mae'r ffynonellau data a
ddefnyddiwyd fel a ganlyn:

1. Cyfanswm y gweithwyr cyflogedig: Cyfanswm nifer y bobl a
gyflogir gan bob busnes sy’n gweithredu yn yr ardal. Nid yw’r ffigur
hwn yn cynnwys gweithwyr sy’n berchen ar eu busnesau eu hunain
ac fe'i cyflwynir fel gweithwyr cyfwerth ag amser llawn (nid yw’n
cynnwys yr hunangyflogedig). (Ffynhonnell: ONS, BRES, 2017).

2. Cyfanswm gweithwyr y sector TG a Chyfathrebu mewn
cyflogaeth: Cyfanswm nifer y bobl a gyflogir gan fusnesau TGCh
sy’n gweithredu yn yr ardal. Nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys
gweithwyr sy’n berchen ar eu busnesau eu hunain ac fe'i cyflwynir
fel gweithwyr cyfwerth ag amser llawn (nid yw’n cynnwys yr
hunangyflogedig). (Ffynhonnell: ONS, BRES, 2017).
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3. Cyfanswm gweithwyr y sector preifat mewn cyflogaeth:
Cyfanswm nifer y bobl a gyflogir gan fusnesau'r sector preifat sy’n
gweithredu yn yr ardal. Nid yw’r ffigur hwn yn cynnwys gweithwyr
sy’n berchen ar eu busnesau eu hunain ac fe'i cyflwynir fel
gweithwyr cyfwerth ag amser llawn (nid yw’n cynnwys yr
hunangyflogedig). (Ffynhonnell: ONS, BRES, 2017).

4. Cyfanswm enillion crynswth gan bob preswylydd cyflogedig:
Canfuwyd y ffigwr hwn gan ddefnyddio cyfanswm nifer y
preswylwyr mewn cyflogaeth (ffynhonnell: Arolwg Blynyddol o'r
Boblogaeth, 2018) wedi'i luosi â'r tâl blynyddol crynswth cyfartalog
ar gyfer pob gweithiwr yn yr ardal ddaearyddol honno (ffynhonnell:
Arolwg blynyddol o oriau ac enillion, 2018)

5. Cyfanswm enillion crynswth gan bob gweithiwr cyflogedig:
Canfuwyd y ffigwr hwn gan ddefnyddio cyfanswm nifer y bobl a
gyflogir gan fusnesau yn yr ardal (ffynhonnell: BRES, 2017) wedi'i
luosi â'r tâl blynyddol crynswth cyfartalog ar gyfer yr holl weithwyr
yn yr ardal ddaearyddol honno (ffynhonnell: Arolwg blynyddol o
oriau ac enillion, 2018)

6. Cyfanswm GYC - Cyfanswm Gwerth Ychwanegol Crynswth a
gynhyrchir gan fusnesau yn yr ardal: Darparwyd data GYC ar gyfer
rhanbarthau ac ardaloedd PML dethol (Ffynhonnell: ONS, GYC yn y
Gweithle ar sail Prisiau Sylfaenol Cyfredol, 2017 ac ONS, GYC ar
gyfer Partneriaethau Menter Lleol, 1997-2017).
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