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ABSTRACT
This paper is to exam how fish farmers react a market shock of the 'catfish war' between Vietnam
and the USA. Data used in the model is based on two surveys conducted in three provinces,
which are An Giang, Can Tho and Dong Thap. Result partly presents fish farmers having a
positive change in economic scale currently, together with economic advantage to large size
farms comparing with small size ones, because the large size farms can control the price that it
sets, it may need to be regulated. Besides, farm capital is a substitute for biochemical input and
is a completement for labour. These results contribute into policy recommendation toward
sustainable pangasius industry development further.
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TÓM TẮT
Bài viết này sẽ xem xét phản ứng của người nuôi trước sự kiện tranh chấp thương mại giữa Việt
Nam và Mỹ. Số liệu được sử dụng trong mô hình thông qua hai cuộc điều tra trực tiếp người
nuôi ở ba tỉnh An Giang, Cần Thơ và Đồng Tháp. Kết quả phân tích phần nào cho thấy người
nuôi có sự thay đổi mở rộng qui mô trong thời gian gần đây. Với qui mô lớn, người nuôi có thể
kiểm soát và hiệu chỉnh được giá cả trong quá trình sản xuất nếu cần thiết. Kết quả còn chỉ ra
yếu tố vốn sản xuất của nông dân có thể thay thế cho yếu tố đầu vào sinh học và bổ sung cho
đầu vào lao động. Những kết quả này góp phần vào các kiến nghị chính sách giúp phát triển
ngành công nghiệp cá da trơn bền vững hơn.
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