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Aithnítear go forleathan gurb 
earnálacha iad an iascaireacht, 
an fheirmeoireacht éisc agus an 
phróiseáil bia mara in Éirinn, a  
bhfuil acmhainneacht shuntasach  
ag baint leo ó thaobh fás sa 
todhchaí de. Is fiú €1 billiún an 
gnó bia mara don chéad uair 
riamh, agus is léiriú é seo go 
bhfuil tús curtha le fíorú na 
hacmhainneachta sin.
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RÁITEAS  

Is cúis áthais dom go bhfuil athailíniú straitéiseach sheirbhísí BIM leagtha 
amach sa Ráiteas Straitéise seo.Dar liom agus le Bord BIM, is aistriú iontach 
é seo, a chuirfidh ar chumas na gníomhaireachta, a fís agus a misean 
straitéiseach a chur i bhfeidhm. Tá rannpháirtíocht agus tacaíocht láidir na 
foirne in BIM maidir leis an athrú seo a ghlacadh chucu féin, tar éis dul i gcion 
go mór orm, agus is é a dtiomantas siúd do Thionscal Bia Mara na hÉireann a 
chuirfidh fuadar faoin straitéis seo sa todhchaí. 

Aithnítear go forleathan gurb earnálacha iad an iascaireacht, an 
fheirmeoireacht éisc agus an phróiseáil bia mara in Éirinn, a bhfuil 
acmhainneacht shuntasach ag baint leo ó thaobh fás sa todhchaí de. Is 
fiú €1 billiún an gnó bia mara don chéad uair riamh in 2017, agus is léiriú é 
seo go bhfuil tús curtha le fíorú na hacmhainneachta sin.Tar éis a bheith 
rannpháirteach ar feadh i bhfad san fhorbairt agus san athnuachan 
tuaithe, tuigim go rímhaith gur foinse post agus gníomhaíochta geilleagraí 
ríthábhachtach í an earnáil bia mara do phobail chósta, agus is suntasach an 
ról atá ag an earnáil sin i dtaca le fás fadtéarmach a chinntiú sa tír s’againne.

Agus an straitéis seo á cur i gcrích aige, cuirfidh BIM go mór le baint amach 
chuspóirí beartais ár máthairchomhlachta, an Roinn Talmhaíochta, Bia agus 
Mara. An rud is tábhachtaí ná go ndéanfaidh BIM clár oibre cuimsitheach 
don tionscal bia mara a riar faoin gCiste Eorpach Muirí agus Iascaigh, agus 
oibreoidh sé i gcomhar lena ngníomhaireachtaí comhpháirtí, Bord Bia agus 
Foras na Mara, chun Food Wise 2025 (Maidir le Bia) a bhaint amach, agus 
chun na cuspóirí arna leagan amach sa phlean Harnessing Our Ocean 
Wealth (Saibhreas ár bhFarraigí a Chur Chun Tairbhe) a chur i bhfeidhm. 

Ba mhaith liom mo bhuíochas a chur in iúl don Aire agus dá Roinn, do mo 
chomhghleacaithe ar an mBord agus d’fhoireann ceannaireachta sinsearaí 
BIM as a rannpháirtíocht agus a dtacaíocht luachmhar maidir leis an straitéis 
iontach seo a fhorbairt, a mbeidh cur i bhfeidhm feabhsaithe na seirbhísí 
ábhartha dár bpáirtithe leasmhara ann mar thoradh uirthi.

_________________________

Kieran Calnan 
Cathaoirleach 

an Chathaoirligh
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REALISING
OUR VISION

RÉAMHRÁ  
an Phríomhfheidhmeannaigh
Sa Ráiteas Straitéise seo, leagtar amach an chaoi a gcuirfear tacaíocht 
BIM don earnáil bia mara i bhfeidhm ar bhealaí nua iontacha le linn na 
tréimhse trí bliana romhainn amach agus níos faide anonn. Agus an méid 
seo á chur i bhfeidhm againn, beimid ag cur le traidisiún fada tacaíochta 
BIM d'earnáil bia mara na hÉireann, ar cuireadh tús léi tá cúig bhliain is 
seasca ó shin.

Is dea-scéal dúinn é go bhfuil ré an bhia mara buailte linn ar fud an 
domhain. Tá méadú ag teacht ar dhaonra an domhain i gcónaí, agus is é 
an bia mara atá á roghnú níos mó de réir a chéile mar fhoinse phróitéine 
ag tomhaltóirí den mheánaicme i réigiún an Aigéin Chiúin agus na hÁise; 
is cuid lárnach an bia mara fós d'aiste bia an-chuid daoine, san Aifric go 
háirithe. De réir meastacháin ó Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na 
Náisiún Aontaithe (FAO), beidh dhá thrian de thomhaltóirí meánioncaim an 
domhain ag maireachtáil sa réigiún seo faoi 2030.Tá méadú faoi thrí tagtha 
ar thomhaltas éisc per capita sa tSín amháin le linn an gcúig bhliain fichead 
deireanacha, rud atá tar éis brú aníos a chruthú maidir le héileamh.

Níos gaire dúinn san AE, tá easnamh sa trádáil bia mara de thart ar €17 
billiún. De réir mar a fhásann a dtuiscint ar bhuanna cothaitheacha agus 
sláinte an bhia mara, tá tomhaltóirí an AE ag iarraidh níos mó bia mara 
a ithe. Rud eile a bhfuil an treocht seo á spreagadh aige ná áisiúlacht 
feabhsaithe mar thoradh ar nuálaíochtaí sa phacáistiú agus i bhfoirmeacha 
táirgí, agus mar thoradh ar dhéimeagrafaic; tá méadú ag teacht ar an méid 
bia mara atá á ithe de réir mar atá daonra an AE ag dul in aois.

An borradh atá faoin éileamh ar bhia mara dá bharr, tá margaí an domhain 
i ngreim aige, agus tá na cúinsí cuí ann anois i dtíortha amhail Éire le gur 
féidir leo, ach an bonn acmhainní nádúrtha oiriúnach a bheith acu, tairbhe 
a bhaint as na treochtaí seo má chuirtear na bearta cuí i gcrích láithreach.

D'ainneoin na hacmhainneachta sin, tá an tionscal faoi shrianta áirithe. Tá 
cur chuige nua ag teastáil chun an bonn soláthair amhábhar a mhéadú 
go suntasach. Is amhlaidh atá i gcás na n-earnálacha iascaireachta agus 
feirmeoireachta éisc araon. Más féidir na cúinsí a chruthú a éascóidh cur 
i dtír sciar níos mó den ghabháil éisc iomlán go hÉirinn, tá an dóchas ann 
go mbeidh foinse amhábhar breise ann dár bpróiseálaithe mar thoradh air 
seo. Tá seans ann freisin go dtiocfaidh méaduithe réasúnta ar tháirgeacht 
iascaigh áirithe má chomhlíontar na bearta caomhnaithe cuí.

De réir mar atá leagtha amach sa doiciméad AE, Treoirlínte Straitéiseacha 
um Fhorbairt Inbhuanaithe Dhobharshaothrú AE, tá srian curtha go mór 
le méadú na hearnála dobharshaothraithe ar fud an AE mar thoradh ar 
dheacrachtaí ceadúnaithe. Tá gá leis an dobharshaothrú a chomhtháthú 
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i bpobail áitiúla agus sa mhórchrios cósta, ionas 
go bhfeabhsófar tuairimí daoine faoi fhorbairt an 
dobharshaothraithe agus go nglacfaidh siad níos 
réidhe leis an bhforbairt sin. Chun an toradh seo 
a bhaint amach, éilíodh bearta ar leith i bplean an 
Rialtais, Plean Straitéiseach Náisiúnta um Fhorbairt 
Inbhuanaithe an Dobharshaothraithe, agus tá BIM tar 
éis iad sin a chuimsiú sa straitéis seo.

Agus é ag iarraidh a bheith ar thús cadhnaíochta ó 
thaobh athruithe a dhéanamh in earnáil bia mara 
na hÉireann, aithníonn BIM an gá leis an réimse 
seirbhísí atá á thairiscint aige a chur in oiriúint do 
na hearnálacha iascaireachta, feirmeoireachta éisc 
agus próiseála bia mara, don Roinn Talmhaíochta, Bia 
agus Mara, agus dá chomhghníomhaireachtaí.Mar 
chuid den straitéis seo, cuirfidh BIM athruithe ar a 
struchtúir agus a mhodhanna oibre san áireamh.

Tá teorainn leis an deis atá curtha ar fáil ag an gCiste 
Eorpach Muirí agus Iascaigh (EMFF), agus is earnáil 
thar a bheith iomaíoch agus broidiúil í an earnáil bia 
mara, a bhíonn ag feidhmiú i margadh domhanda a 
bhfuil saorthrádáil ina bonn leis. Aithnímid nach leor 
cur chuige ‘gnó mar is gnáth’ mar níl mórán ama i 
gceist, i bhfianaise mhéid na ndúshlán ar thaobh 
amháin agus an deis atá le tapú ar an taobh eile.

Ní mór dúinn cabhrú leis an earnáil gabhála, í féin a 
ullmhú do riachtanais na hoibleagáide maidir le cur 
i dtír éisc. Tugadh reachtaíocht isteach ar bhonn 
céimnithe ón 1 Eanáir 2015, inar cuireadh cosc leis 
an gcleachtas, gabhálacha nach bhfuil de dhíth 
a chaitheamh amach, cleachtas atá ann le fada 
agus a cáineadh go trom; beidh an reachtaíocht 
seo i bhfeidhm i gcás gach speiceas faoi réir 
teorainneacha gabhálacha ón 1 Eanáir 2019. Ní 
mór freisin tacú leis an earnáil gabhála déileáil le 
himpleachtaí Breatimeachta, atá tar éis an-chuid 
neamhchinnteachta a thabhairt isteach san earnáil 
agus a bhfuil d’acmhainneacht aige, an scéal a athrú 
ó bhonn do na fir agus na mná a bhfuil baint acu leis 
an earnáil bia mara in Éirinn.

Ní mór d’earnáil dobharshaothraithe na hÉireann 
aghaidh a thabhairt ar an-chuid dúshlán freisin. 
Leagtar iad seo amach sa Phlean Straitéiseach 
Náisiúnta um Fhorbairt Inbhuanaithe an 
Dobharshaothraithe ilbhliantúil, atá á chur i bhfeidhm 
ag BIM ar bhunús scéimeanna arna maoiniú ag an 
EMFF go príomha. Áirítear leis na dúshláin seo an gá 
leis an ualach riaracháin a bhaineann le ceadúnú 
agus rialú an dobharshaothraithe a chuíchóiriú 
agus a laghdú, an gá le leibhéil ghlactha na sochaí 
leis an earnáil seo a ardú, agus an riachtanas le 
teicneolaíochtaí agus teicnící nua a fhorbairt agus 
a ghlacadh chugainn féin chun éifeachtúlacht a 
fheabhsú, chun dul i ngleic le drochtheagmhais 

chomhshaoil agus chun seasamh iomaíoch earnáil 
na hÉireann a fheabhsú. Tá bearta leagtha amach sa 
Phlean Náisiúnta a bheidh cabhrach maidir le haghaidh 
a thabhairt ar na ceisteanna seo, agus tá siad sin 
cuimsithe, áit ar cuí, i Ráiteas Straitéise 2018 go 2020 
BIM. Anuas air sin, leanfaidh BIM de réimse seirbhísí 
a sholáthar don Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara 
(DFAM) a bheidh cabhrach ó thaobh fáil réidh leis an 
riaráiste i dtaca le ceadúnú dobharshaothraithe agus ó 
thaobh próiseáil thráthúil iarratas amach anseo.

Ar an mbealach céanna, ní mór cabhrú leis an 
earnáil próiseála bia mara leanúint i dtreo a bheith 
ina soláthraithe táirgí nuálacha, a bhfuil ardleibhéal 
difreála ag baint leo, agus ar féidir iad a láithriú 
sna deighleoga margaidh is luachmhaire pé áit a 
ndíoltar ar fud an domhain iad. Ní foláir go mbeadh 
dintiúir shármhaithe ag lucht na hearnála seo i ndáil 
le hinbhuanaitheacht, go léireoidís go bhfuil siad ar 
theann a ndíchill ag iarraidh a lorg ar an gcomhshaol 
a laghdú, agus go ndearbhóidís buanna a dtáirgí, is 
creidiúnú idirnáisiúnta den scoth ina bhonn leis an 
dearbhú seo.

In 2016, rinne BIM tuairisc ar earnáil bia mara na 
hÉireann dar teideal Focusing the Future, a cuireadh 
i bhfeidhm i gcomhairle le ceannairí tionscail in Éirinn. 
Ba í Mary Shelman údar na tuairisce; is saineolaí san 
earnáil agraibhia í, agus bhí baint aici tráth leis an 
Scoil Ghnó mheasúil, Harvard.

Ba é tátal na tuairisce ná go raibh easpa scála ina 
tréith shuntasach de thionscal Éireann, go raibh sé 
faoi shrian maidir lena sholáthar amhábhar agus 
go raibh sé tearc-chaiptlithe.Moladh cur chuige 
straitéiseach nua ina gcuirfí na laigí seo sa tionscal 
san áireamh. Ba chuid lárnach den tuairisc sin an 
t-éileamh go mbogfaí earnáil bia mara na hÉireann 
níos faide anonn ar an slabhra breisluacha, agus go 
ndéanfaí béim a athchur ar chruthú luacha agus ar 
bhrabúsacht.

Bhí trí phríomhiarracht le húsáid chun é seo a chur 
i gcrích. An chéad cheann ná leibhéal difreála a 
chruthú maidir le táirgí earnáil na hÉireann, agus 
an leibhéal sin feabhsaithe go mór, agus díriú go 
háirithe ar Éirinn mar thimpeallacht ghlan shábháilte 
inar féidir bia mara a ghabháil agus a tháirgeadh. An 
dara ceann ná tacú le haistriú d’aon ghnó isteach 
i mbearnaí margaidh a bhfuil luach níos airde ag 
baint leo, trí chustaiméirí a roghnú ar bhealach 
níos cúramaí. An tríú ceann ná gurb é a bheadh ina 
bhunús leis na hiarrachtaí uile thuas ná béim gan 
staonadh ar fháil réidh le costais, agus ag an am 
céanna, an slabhra soláthair iomlán, ó ghabháil go dtí 
an custaiméir deiridh, a bhainistiú níos fearr ionas go 
mbainfí luach feabhsaithe amach.
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Difreáil éifeachtach  
agus dintiúir  
comhshaoil a léiriú

Grúpa daoine ardoilte 
gairmiúla a chur le 
chéile don earnáil

Agus é ag iarraidh dul i ngleic leis seo, tá BIM tar éis 
fís athnuaite a ghlacadh chuige féin, agus chun í seo 
a bhaint amach, d’fhorbair sé an straitéis seo chun 
tacú leis an tionscal agus, áit ar cuí, é a stiúradh i dtreo 
todhchaí níos fearr.

Tá neart tosca tar éis tacú le BIM i bhforbairt na 
straitéise seo agus tionchar a bheith acu uirthi, mar 
shampla, na hacmhainní suntasacha atá ar fáil ón EMFF, 
a d’fhéadfadh infheistíocht phríobháideach a ghiaráil, 
na léargais ar an tionscal sa tuairisc Focusing the Future, 
agus an gá le machnamh cúramach a dhéanamh ar an-
chuid cúinsí a d’fhéadfadh a bheith fíorthrioblóideach, 
amhail Breatimeacht agus an t-athrú aeráide.

Tá rún daingean ag BIM, agus é ag obair go dlúth leis 
an Roinn Talmhaíochta, Bia agus Mara, agus lenár 
gcomhpháirtithe tionscail, a oiread leasa agus is féidir a 
bhaint as an leibhéal maoinithe seo nach raibh fáil ar a 
leithéid riamh, ionas gur féidir linn cabhrú leis an earnáil, 
na hathruithe riachtanacha a dhéanamh le go mbeidh sí 
in ann a bheith iomaíoch agus éachtaí a bhaint amach 
sa todhchaí.

Ós muidne an ghníomhaireacht a bhfuil de fhreagracht 
uirthi, forbairt bia mara na hÉireann amach anseo a 
stiúradh, creidimid gur féidir linn aghaidh a thabhairt ar an 

todhchaí le teann muiníne, agus ár bpleananna bunaithe 
ar na príomhchéimeanna arna leagan amach thuas.

Is é aidhm straitéis nua BIM, ina leagtar béim láidir ar 
luach ar airgead a sholáthar inár seirbhísí dár bpáirtithe 
leasmhara, ná ár raon tacaíochtaí a dhíriú ar réimsí faoi 
leith. Chun soiléire a chinntiú agus mar bhealach chun 
a bhfuil i gceist againn a dhéanamh a mhíniú, tá na 
seirbhísí nua atá á dtairiscint ag BIM curtha i ngrúpaí faoi 
chúig cheannteideal straitéiseacha, de réir na léaráide 
thíos.

Tá d’uaillmhian ag Éirinn í féin a láithriú mar cheannródaí 
idirnáisiúnta sa tionscal bia mara domhanda. Is é cuspóir 
straitéis BIM ná an tionscal a chumasú chun acmhainní 
a dhíriú sa treo a sholáthróidh na torthaí is fearr don 
earnáil, don gheilleagar agus do na pobail chósta atá 
ag brath ar an tionscal seo le haghaidh ioncam agus 
fostaíocht.

______________________

Jim O’Toole 
Príomhoifigeach Feidhmiúcháin

Bealaí nua, níos cliste 
a fhorbairt maidir le 
gnó a dhéanamh

Modhanna a chruthú le feidhmíocht  
gheilleagrach bhia mara na hÉireann a 
thagarmharcáil go hiontaofa ionas gur féidir  
na hathruithe a dhéanamh is mó a mbeidh  
dea-thionchar acu ar chruthú luacha 

A oiread tairbhe agus 
is féidir a bhaint as 
tionchar dearfach bhia 
mara na hÉireann ar an 
ngeilleagar náisiúnta 
agus ar na pobail is mó 
a dtéann an tionscal i  
bhfeidhm orthu 
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ÁR MISEAN

MISEAN
& FÍS1

Tacú le méadú ar chruthú 
luacha in earnáil inbhuanaithe 
an bhia mara in Éirinn feadh 
an tslabhra soláthair, agus é 
seo a chumasú, ó ghabháil go 
tomhaltóir

ÁR BHFÍS
A bheith mar cheannaire ar earnáil 
bia mara na hÉireann ar bhunús 
ár dtacaíochta éifeachtaí agus 
ár saineolais dhomhain ionas 
go mbeidh Éire ina ceannródaí 
idirnáisiúnta maidir le táirgí 
ardluacha difreáilte a shásóidh an 
t-éileamh, atá ag síorfhás, ar bhia 
mara sláintiúil sábháilte a bhfuil 
freagracht agus inbhuanaitheacht 
ag baint lena tháirgeadh 
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ÁR BHFÍS
A BHAINT AMACH
Is éard is Fís BIM ann ná ráiteas 
maidir lenár n-uaillmhian don 
earnáil agus lenár ról inti. Ionas 
go mbeidh beocht sa ráiteas 
agus chun tuiscint níos cuimsithí 
a éascú ar a bhfuil taobh thiar 
de, tá cúig shaineilimint dár bhFís 
sainaitheanta againn agus tá cur 
síos níos leithne leagtha amach 
againn do gach ceann acu.

1 

INBHUANAITHEACHT 
A CHINNTIÚ  
Féachfar ar bhia mara na hÉireann mar earnáil 
gabhála, feirmeoireachta agus próiseála 
fhreagrach inbhuanaithe, a bhfuil córais 
bainistíochta comhshaoil den scoth ina gcroílár 
dá n-oibríochtaí uile.

Beart straitéiseach:
Tá ról ceannasaíochta soiléir ag BIM, 
ról a thuigeann sé go maith, maidir le 
tacaíocht a thabhairt don earnáil bia 
mara agus an earnáil sin ag iarraidh cláir 
inbhuanaitheachta luachmhara, a bhfuil 
meas orthu, a shonrú, a fhorbairt agus  
a dhaingniú.
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 4
SAINEOLAS  
SAN EARNÁIL 
Aithneofar BIM agus beidh meas air mar fhoinse 
saineolais agus léargas earnála domhain dírithe a 
mbeidh tóir orthu, rud a chuirfidh treoir ábhartha 
ar fáil don tionscal agus iad i mbun pleanáil agus 
cinnteoireacht ghnó.

Bearta straitéiseacha:
•  Tá BIM tar éis cur lena chumais theicniúla 

agus anailíseacha ionas go n-aithneofar é mar 
cheannródaí smaointeoireachta a bhfuil meas 
forleathan air.

•  Tá BIM thar a bheith réamhghníomhach  
maidir lena shaineolas ábhartha a roinnt  
lena pháirtithe leasmhara uile, ós rud é go 
bhfuil ráchairt mhór ar an saineolas sin.

 2
OIDEACHAS &  
OILIÚINT DEN SCOTH
Beidh lucht saothair ardchumasach struchtúrtha 
againn ar fud earnáil bia mara na hÉireann, a 
mbeidh caighdeáin agus cáilíochtaí ina mbonn 
leis, agus iad sin ag teacht leis an gCreat 
Náisiúnta Cáilíochtaí, rud a chinnteoidh go mbeidh 
gairmeacha beatha ag an lucht saothair sin dá saol.

Beart straitéiseach:
Tá BIM tar éis tarraingteacht agus 
inmharthanacht gairmeacha san earnáil bia mara 
a fheabhsú mar thoradh ar bhealaí foghlama 
don saol agus dul chun cinn gairme a thabhairt 
isteach agus a spreagadh, agus na bealaí sin 
lánaitheanta is creidiúnaithe; áirítear leis seo 
aitheantas réamhfhoghlama agus cáilíochtaí 
modúlacha inaistrithe. 

 

 

 

 

 3
BÉIM AR  
BHRABÚSACHT
Féachfar ar Éirinn mar cheannródaí i dtaca le bia 
mara ardluacha difreáilte, a bhfuil corrlaigh arda ag 
baint leis.

Bearta straitéiseacha:
•  BIM a bheith ag obair i gcomhar leis an earnáil 

agus le gníomhaireachtaí náisiúnta eile chun 
straitéisí difreála a cheapadh le haghaidh 
tháirgí bia mara na hÉireann, rug a chuirfidh 
ar chumas na hearnála dul ar thóir bearnaí a 
bhfuil luach níos airde ag baint leo, sna margaí 
is fearr, agus an bhéim á leagan ar uasmhéadú 
brabús.

•  Nuáil arna stiúradh ag an tionscal, agus an 
tráchtáil ina bonn leis, chun luach bia mara na 
hÉireann a ardú.

 5 
AN EARNÁIL A 
STIÚRADH  
Aithneofar BIM go forleathan mar an 
ghníomhaireacht atá ar thosach an tslua  
san fheachtas chun fás inbhuanaithe a bhaint 
amach in earnáil bia mara na hÉireann.

Beart straitéiseach:
Tá seirbhísí tacaíochta thar a bheith ábhartha, 
agus iad spreagtha ag léargais, á soláthar ag  
BIM do na páirtithe leasmhara uile in earnáil  
bia mara na hÉireann. Áireofar leis seo ár máthair-
Roinn, ár gcomhghníomhaireachtaí  agus na 
cuideachtaí earnála príobháidí atá i mbun trádála 
sa tionscal, mar aon leis na fir agus na mná a 
bhíonn ag gabháil is ag feirmeoireacht bia mara.
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2
TOSAÍOCHTAÍ  
AGUS BEARTA 
Anois go bhfuilimid tar éis ár bhfís d’earnáil 
bia mara na hÉireann don todhchaí a leagan 
amach agus a mhíniú, díreoidh an doiciméad 
straitéise seo anois ar na bearta a mbeidh 
orainn iad a chur i bhfeidhm chun an fhís seo 
a fhíorú. Tá sraith shoiléir de chúig straitéis 
sonraithe ag BIM, mar aon leis na tionscnaimh 
bhainteacha . Is éard atá sna tionscnaimh seo 
ná an chaoi a ndéanfaidh an eagraíocht an ‘Fhís’ 
a chur i gcrích. I ngach cás ar leith, táimid tar 
éis an straitéis, na tionscnaimh tacaíochta, an 
réasúnaíocht agus na tairbhí a bheidh i gceist a 
leagan amach.
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1
INBHUANAITHEACHT
Réimse cur chuige éifeachtach a bhunú agus a chur chun  
cinn chun táirgí bia mara na hÉireann a dhifreáil, agus é sin  
bunaithe ar dhintiúir agus foinsí comhshaoil na dtáirgí sin a léiriú.

TAIRBHÍ

•  Beidh cleachtais bhuana 
inbhuanaitheachta comhshaoil ag BIM a 
bheidh dírithe ar chruthú luacha.

•  Beifear in ann táirgí bia mara na hÉireann 
a dhifreáil níos fearr óna macasamhlacha 
idirnáisiúnta sa chaoi go mbeidh rochtain 
ag na táirgí sin ar dheighleoga margaidh ar 
na margaí idirnáisiúnta, a bhfuil luach níos 
airde ag baint leis na deighleoga sin.

•  Cuireann earnáil bia mara na hÉireann go 
mór le híomhá dhearfach na hÉireann.

.

TIONSCNAIMH

•  Caighdeáin ábhartha a shocrú agus a chur i bhfeidhm ar fud na n-earnálacha uile ar bhunús 
scéimeanna a bhfuil aitheantas idirnáisiúnta acu, lena n-áirítear an Chomhairle Maoirseachta 
Mara, an Tionscnamh Domhanda um Inbhuanaitheacht Bia Mara, Deimhniú Orgánach, Pleananna 
Feabhsúcháin Iascaigh agus sraith Scéimeanna Ráthaíochta BIM féin.

•   ‘Origin Green’ (Foinse Ghlas) a ghlacadh chugainn féin agus caighdeáin inbhuanaitheachta a 
spreagadh le go mbeidh siad ina mbonn le hearnáil bia mara na hÉireann.

•   Na bearta atá á gcur i bhfeidhm ag an earnáil i dtaca le hinbhuanaitheacht a chur ar taispeáint 
go gníomhach, agus tacaíocht na sochaí le táirgeacht mhéadaithe bia mara a ghríosú, go háirithe 
dobharshaothrú.

•   Cláir theicniúla éifeachtacha a sholáthar don earnáil a laghdóidh an tionchar ar an gcomhshaol  
agus a mhéadóidh iomaíochas.

RÉASÚNAÍOCHT

•  Tá éileamh ann sa mhargadh domhanda bia 
mara, agus an t-éileamh sin ag síormhéadú, 
chun go léireofaí cleachtais fhreagracha 
inbhuanaithe.

•  Dá mhéad a aistríonn an bhéim i dtreo 
deighleoga margaidh a bhfuil luach níos 
airde ag baint leo, is ea is sofaisticiúla na 
hionchais tomhaltóra a gcaithfear freastal 
orthu.

•  Soláthraíonn na tionscnaimh seo an deis, 
bia mara na hÉireann a dhifreáil i margaí 
idirnáisiúnta a bhfuil corrlaigh arda ag  
baint leo.
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2
SCILEANNA
Foghlaim chreidiúnaithe don saol a chinntiú chun slí bheatha 
struchtúrtha ar feadh an tsaoil a sholáthar agus chun grúpa 
daoine ardoilte gairmiúil a chruthú don earnáil.

TAIRBHÍ

•  Mar thoradh ar infheistíocht san oiliúint, 
beidh lucht saothair níos oilte agus níos 
gairmiúla ann, agus cuirfidh sin le luach na 
hearnála.

•  Beidh an earnáil tarraingteach mar ghairm 
ag gach leibhéal.

•  Is bunriachtanach go mbeadh 
ardchaighdeáin maidir le bainistíocht 
sábháilteacht bia mara ann chun rioscaí dár 
ndea-cháil a mhaolú.

•  Tá an t-eolas agus na scileanna ar gá leo 
ar fáil san earnáil le gur féidir lántairbhe a 
bhaint as deiseanna margaidh agus luach  
a chruthú.

TIONSCNAIMH

•  Slí bheatha struchtúrtha ar feadh an tsaoil a chruthú chun daoine ardoilte a tharraingt chuig earnáil 
iascaireachta, dobharshaothraithe agus próiseála bia mara na hÉireann, agus iad a choinneáil.

•  Eolas, scileanna agus ceannasaíocht ghnó a scaipeadh le cuidiú ón dá ghné seo i dteannta a chéile, 
is é sin, saineolas inmheánach agus comhoibriú le páirtithe seachtracha.

•  Oiliúint, rochtain agus maoiniú spriocdhírithe a sholáthar, áit ar gá, chun forbairt scileanna a 
spreagadh ag gach leibhéal san earnáil.

•  Dul i muinín shaineolaithe BIM agus rochtana ar shainoiliúint chun meantóireacht agus 
ceannasaíocht ghnó a chur ar fáil don earnáil.

• Dea-chleachtas a chur chun cinn maidir le sábháilteacht agus coinníollacha oibre.

•  Dea-cháil earnáil bia mara na hÉireann a chosaint trí oiliúint, chun ardchaighdeáin a chinntiú maidir le 
bainistíocht sábháilteacht bia mara.

RÉASÚNAÍOCHT

•  Braitheann inmharthanacht earnáil bia 
mara na hÉireann san fhadtéarma ar 
lucht saothair ardoilte a tharraingt agus a 
choinneáil.

•  Ní mór don earnáil a tarraingteacht 
d’fhostaithe féideartha a fheabhsú.

•  Tarraingeofar agus coinneofar daoine 
ardoilte má tá slí bheatha struchtúrtha ar 
feadh an tsaoil ar fáil dóibh.
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3 

NUÁIL
Tá bealaí nua, níos cliste á bhforbairt ag cabhlaigh, feirmeacha 
agus monarchana maidir le gnó a dhéanamh.

TAIRBHÍ

•  Beidh an nuáil á stiúradh ag an tráchtáil, 
agus leagfar béim ar chruthú luacha.

•  Má bhaintear leas as léargais arna 
spreagadh ag an margadh, is mó an seans 
go mbainfear rath tráchtála amach.

•  Daingneofar próiseas agus dearcadh 
éifeachtach i leith nuáil ar fud na hearnála 
ina hiomláine.

TIONSCNAIMH

•  Úsáid fhorleathan na modheolaíochtaí arna bhforbairt ag BIM go sonrach do bhia mara, a dhaingniú 
agus a chur chun cinn chun fás tráchtála a spreagadh ar fud na hearnála a thapúla is a éifeachtúla 
agus is féidir.

•  Múnla rannpháirtíochta cliant BIM a chur i bhfeidhm don earnáil bia mara, agus é sin bunaithe ar chur 
chuige comhpháirtíochta.

•  ‘Ionad Barr Feabhais’ ilchampas um nuáil sa bhia mara a bhunú chun infheistíocht i dTaighde agus 
Forbairt a spreagadh, arna stiúradh ag BIM i gcomhpháirt leis an earnáil, an réimse taighde, agus 
institiúidí tríú leibhéal.

•  Rochtain ar fhoinsí léargais ón margadh a éascú chun tacú le fás na hearnála bia mara i mbearnaí 
nua sa mhargadh domhanda, agus chun an fás sin a spreagadh.

RÉASÚNAÍOCHT

•  Create the capacity to innovate and 
adopt new ways of operating business to 
enhance the global competitiveness of 
the Irish seafood sector.

•  Encourage and enable Irish seafood 
companies to act more strategically in 
their ways of doing business.

•  To create extra value at every stage of the 
supply chain.

•  Increase profitability by shifting focus 
away from being price takers in a 
commodity market.



RÁITEAS STRAITÉISE BIM   19

4
IOMAÍOCHAS
Beidh BIM mar shaineolaí aitheanta i dtaca le treochtaí 
geilleagracha náisiúnta, réigiúnacha agus domhanda bia mara, 
agus roinnfidh sé na treochtaí seo leis an earnáil.

RÉASÚNAÍOCHT

•  Tá saincheisteanna agus saintréithe ag 
baint leis an earnáil bia mara, a bhfuil gá 
le treoracha agus tacaíocht ar leith le gur 
féidir freagairt do threochtaí ar bhonn áitiúil, 
náisiúnta agus domhanda.

•  Treoir a sholáthar don earnáil ar bhunús 
léargais arna spreagadh ag sonraí.

•  Tá tacaíocht na saineolaithe ag teastáil chun 
gur féidir an bhéim a atreorú ó thráchtearraí 
go méadú brabúsachta.

•  Tá léargas agus tuiscint ar an ngeilleagar 
domhanda ag teastáil chun freastal ar an 
timpeallacht leathan ina mbíonn an earnáil 
ag feidhmiú.

TIONSCNAIMH

•  Saineolas domhain a fhorbairt i mbailiú, measúnú agus anailísiú sonraí geilleagracha i ndáil le bia 
mara domhanda ionas go mbeifear in ann treoir luachmhar tráchtála a chur ar fáil don earnáil.

•  Tairbhe a bhaint as ár seasamh mar shaineolaithe ar an tionscal bia mara, ionas gur féidir linn 
an earnáil a threorú go héifeachtach chun dul i ngleic leis na treochtaí agus na dúshláin nua atá 
romhainn amach.

•  Saineolas a fhorbairt, agus an saineolas sin ailínithe go straitéiseach, i bpríomhréimsí ina bhfuil 
bearna faoi láthair ó thaobh eolas agus cleachtas de.

•  Cur lenár saineolas reatha chun ardú céime a thabhairt do dhea-cháil idirnáisiúnta BIM.

•  Líonra domhanda a fhorbairt chun críche tiomsú agus roinnt eolais ábhartha.

TAIRBHÍ

•  Cuireann BIM treoir inchreidte iontaofa 
ábhartha ar fáil don earnáil, atá bunaithe 
ar shonraí agus a oireann do thimpeallacht 
mhargaidh atá ag éirí níos casta de réir a 
chéile.

•  Méadófar ar bhonn leanúnach láidreacht na 
sonraí, na léargas agus na meastachán a 
chuirfear ar fáil don earnáil.

•  Feabhsófar dea-cháil earnáil bia mara na 
hÉireann.
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5
CEANNASAÍOCHT
Troid go huaillmhianach ar son fhorbairt na hearnála bia mara, i 
gcomhar le gníomhaireachtaí eile. 

TIONSCNAIMH

•  Caidrimh rialtais agus earnála sa réimse forbartha bia mara a threisiú, ionas go gcuirfear le stádas na 
hearnála chun críche infheistíocht, agus go gcuirfear dlús faoin bhfás.

•  Déan an earnáil a ailíniú taobh thiar de chlár gnó fáis agus brabúsachta atá uaillmhianach agus 
réalaíoch san am céanna.

•  Comhoibriú na ngníomhaireachtaí náisiúnta a shoiléiriú agus a ailíniú chun tacaíocht chomhtháite a 
chinntiú dár bpáirtithe leasmhara.

•  Leanúint den chomhoibriú le Bord Bia chun feasacht agus aitheantas an difreála i réimse bia mara na 
hÉireann a spreagadh, agus tacú leis seo.

TAIRBHÍ

•  An tacaíocht atá á soláthar don earnáil a 
shoiléiriú ina hiomláine.

•  Má dhéantar táirgí na ngníomhaireachtaí 
a chomhtháthú níos fearr, beidh fás 
brostaithe ann san earnáil.

•  Má threisítear stádas an bhia mara ag 
leibhéal náisiúnta, féachfar ar an earnáil sin 
mar earnáil tharraingteach fhuinniúil.

RÉASÚNAÍOCHT

•  Chun feasacht a ardú maidir le 
sainriachtanais na hearnála bia mara 
ionas gur féidir leis an earnáil clár gnó fáis 
uaillmhianach a chur i bhfeidhm.

•  Ós muid an ghníomhaireacht forbartha 
bia mara, is againne atá an seasamh is 
fearr le feabhsúcháin a stiúradh maidir leis 
an leibhéal comhordaithe agus maidir le 
soláthar seirbhísí is tacaíochta don earnáil 
bia mara.
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Beidh ar BIM dúshlán a chur air féin lena chinntiú 
go bhfuil an cumas aige, an straitéis seo a chur 
i bhfeidhm. Tá bearta forbartha sainaitheanta 
againn, a mbeidh ról lárnach acu i gcur i 
bhfeidhm rathúil na straitéise.

TÁIRGÍ  
BIM A  
FHORBAIRT 

3
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1

PRÍOMHBHEARTA

Dearadh na heagraíochta a 
athchóiriú chun struchtúir  
BIM a ailíniú lena straitéis nua.

Próisis agus struchtúir níos 
éifeachtaí a sholáthar.

Seirbhísí agus táirgí a ailíniú  
níos beaichte le riachtanais  
na bpáirtithe leasmhara.

An t-oibriú éifeachtúil  
ilréimsiúil a fheabhsú.

EAGRAÍOCHT NUA A 
CHRUTHÚ ATÁ DEARTHA 
AR BHEALACH OSCAILTE 
COMHOIBRÍOCH, AGUS 
Í AILÍNITHE GO LÁIDIR 
LENA STRAITÉIS 
CHORPARÁIDEACH 

2 3
SÁRCHAIGHDEÁIN A 
CHINNTIÚ MAIDIR LE 
RANNPHÁIRTÍOCHT 
AGUS CUMARSÁID

CÓRAIS TACAÍOCHTA 
DEN SCOTH A 
SHOLÁTHAR

4
PAISEAN AGUS 
UAILLMHIAN A 
SPREAGADH IN BIM

PRÍOMHBHEARTA

Rannpháirtíocht fhoirmeálta 
inmheánach agus sheachtrach a 
chur i bhfeidhm, agus tacaíocht 
á soláthar chuige seo ó chórais 
chumarsáide níos éifeachtaí.

Caidrimh struchtúrtha, arna 
mbainistiú go héifeachtúil, a 
bhunú leis na páirtithe leasmhara 
uile.

Straitéis BIM a chur in iúl go 
héifeachtach dá bpáirtithe 
leasmhara ar fad.

PRÍOMHBHEARTA

Timpeallacht agus próisis 
tacaíochta den scoth a 
chruthú maidir le Bainistíocht 
ar Chaidreamh le Custaiméirí 
(CRM).

Próisis lárnacha i dtaca le 
riarachán seirbhísí a chuíchóiriú 
agus a nuachóiriú.

PRÍOMHBHEARTA

Próiseas ‘sár-rannpháirtíochta’  
a chur i bhfeidhm chun an 
fhoireann a ailíniú le huaillmhianta 
agus fuadar na straitéise seo.

Rannpháirtíocht na foirne  
ag gach leibhéal a spreagadh  
go gníomhach le linn don  
straitéis seo a bheith á cur i 
bhfeidhm i gcaitheamh  
na tréimhse ábhartha.

Tiomantas na heagraíochta dá 
foireann a athdhearbhú.
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Arna chur i gcló ar pháipéar a fuarthas ó fhoraoiseacha a bhainistítear ar bhonn inbhuanaithe
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www.bim.ie
        @BordIascMhara
       01 214 4100


