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Διεργασίες στο Κογκρέσο για επικαιροποίηση της νομοθεσίας ενίσχυσης του αγροτικού 

τομέα ΗΠΑ (Farm Bill), το 2023. 

 

Ο νόμος “Agriculture Improvement Act of 2018” (υπεγράφη 21.12.2018), γενικώς γνωστός ως 

“Farm Bill” -- τελευταία μετεξέλιξη σειράς ανάλογων νομοθετημάτων, από το 1933 – έχει, σε 

5ετή προγραμματική βάση, αντικείμενο την ενίσχυση του αγροτικού τομέα (προϊόντα, 

πιστώσεις, εμπόριο, διατήρηση φυσικών πόρων, έρευνα/ανάπτυξη, διατροφικές 

προδιαγραφές, βιοενέργεια κ.ά.). Ο νόμος Farm Bill για την περίοδο 2018-2023 διαρθρώνεται 

σε 12 Τίτλους, υλοποιείται μέσω σειράς σχετικών πολιτικών και προγραμμάτων με 

προϋπολογισμό $ 428 δισ. για τα υποχρεωτικά 5ετή προγράμματα, και η ισχύς του εκπνέει στις 

30.9.2023 (τέλος του φορολογικού έτους 2023), ενώ αναμένεται να ανανεωθεί εντός του 2023 

για την επόμενη 5ετή περίοδο. 

 

Ο προαναφερθείς τρέχων νόμος υλοποιείται κυρίως μέσω προγραμμάτων της Υπηρεσίας NIFA 

/ National Institute of Food and Agriculture, του Υπουργείου Γεωργίας, σε έξι τομείς 

προτεραιότητας: 1) αγροτική οικονομία και αγροτικές κοινότητες, 2) γεωργικά συστήματα και 

τεχνολογία, 3) υγεία ζωικών πόρων και αγροτικά προϊόντα, 4) βιοενέργεια, φυσικοί πόροι και 

περιβάλλον, 5) ασφάλεια τροφίμων, υγεία και διατροφή, 6) φυτοϋγειονομικές προδιαγραφές και 

προϊόντα φυτικής προέλευσης. 

 

Ιστορικά, η νομοθεσία Farm Bill αφορά κυρίως πολιτικές στήριξης της παραγωγής αγροτικών 

προϊόντων (δηλαδή μηχανισμούς και επίπεδα ομοσπονδιακών ενισχύσεων σε παραγωγούς), 

ενώ διαχρονικά, μεταξύ των 2 Τίτλων του 1933 (24 σελ.) και των 12 του 2018 (529 σελ.), 

προστέθηκαν σειρά άλλων συναφών πολιτικών όπως προαναφέρθηκε. Αναλυτές 

κατηγοριοποιούν τις 5ετείς εκφάνσεις της νομοθεσίας αυτής στις τρεις κατηγορίες: τυπική 

ανανέωση νόμου (11 εκφάνσεις, μεταξύ οποίων και του 2018, χωρίς ουσιαστικές αλλαγές), 

εξελικτική (7 εκφάνσεις, με νέες πολιτικές/προγράμματα), “επαναστατική” (4 εκφάνσεις, με 

στοιχεία ριζικής αναθεώρησης). 

 

Ως προς τις τρέχουσες διεργασίες στο Κογκρέσο, για την ανανέωση του Farm Bill έτους 2023, 

πιθανολογείται η εισαγωγή νέων πολιτικών (εξελικτική νομοθεσία), ιδίως για αντιμετώπιση 

σειράς ζητημάτων ισότητας μεταξύ των παραγόντων οικονομικής δραστηριότητας (ως προς τις 

τρέχουσες συνθήκες στην αγορά για τις ενισχύσεις που διατίθενται σε ομάδες, την πρόσβαση 

σε χρηματοδότηση, τον ανταγωνισμό μεταξύ παραγόντων κλπ.), με έμφαση στη στήριξη των 

μικρομεσαίων αγροκτημάτων, των ειδικών καλλιεργειών, των βιολογικών καλλιεργειών, των 

τοπικών και περιφερειακών εφοδιαστικών αλυσίδων, της υγιεινής διατροφής, της έρευνας, της 

προστασίας των φυσικών πόρων, και της αγροτικής ανάπτυξης. Άλλα θέματα μακροχρόνιων 

διαβουλεύσεων στο Κογκρέσο, που μπορεί να επηρεάσουν τη διαμόρφωση πολιτικών έτους 

2023, είναι τα σχετικά με τον προϋπολογισμό, το εύρος και τη δομή των κοινωνικών 

προγραμμάτων παροχής αγροδιατροφικής στήριξης, καθώς και ο ρόλος της ομοσπονδιακής 



κυβέρνησης στην υποστήριξη διάφορων κατηγοριών αγροτών/κτηνοτρόφων (π.χ. νέων, 

μειονεκτούντων κλπ.). Επιπλέον, ο νέος Νόμος μπορεί να περιλαμβάνει διατάξεις που 

σχετίζονται με την πανδημία COVID-19 (ιδίως ως προς τις προκλήσεις λειτουργίας των 

αλυσίδων εφοδιασμού αγροτικών προϊόντων, τον πληθωρισμό, το διεθνές εμπόριο, τις αλλαγές 

στη διάρθρωση του τομέα αγροτικής παραγωγής, και τη διατήρηση ή μη των προσωρινών 

μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας). Τέλος, δεδομένης της βασικής προτεραιότητας της 

Κυβέρνησης Biden για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ενδεχομένως συμπεριληφθούν 

πολιτικές για τη σχετική προσαρμογή της εγχώριας αγροτικής ανάπτυξης (επαναστατική 

παραγωγής (“επαναστατική” νομοθεσία, κατά τα προαναφερθέντα). 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση: 

- CRS, Preparing for the Next Farm Bill, https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R47057 

- NIFA, Farm Bill Priorities, https://www.nifa.usda.gov/farm-bill-priorities 

Farm Foundation, Could Climate Change Produce a Revolutionary 2023 Farm Bill?), 

https://www.farmfoundation.org/wp-content/uploads/2022/09/Farm-Foundation-September-

2022-Issue-Report-on-2023-Farm-Bill.pdf. 
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