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MỞ ĐẦU 

 
1. Lý do chọn đề tài 

Nhật Bản là quốc gia hải đảo nằm ở sườn phía đông của lục địa châu 
Á có diện tích khoảng 378.000 km² với 4 quần đảo chính: Hokkaido ở phía 
Bắc, Shikoku và Honshu ở giữa, Kyushu là quần đảo ở phía Nam. Đất 
nước này nằm ở phía đông của bán đảo Triều Tiên, Nga, Trung Quốc và 
trải dài từ biển Okhotsk ở phía bắc đến biển Hoa Đông ở phía nam. Không 
chỉ được biết đến với bề dày truyền thống văn hóa, Nhật Bản còn là một 
trong những nước có nền công nghiệp hiện đại, một xã hội văn minh và là 
một trong ba cường quốc kinh tế lớn nhất thế giới. Nhật Bản là quốc gia có 
nền kinh tế lớn thứ ba toàn cầu tính theo tổng sản phẩm nội địa cũng như 
theo sức mua tương đương chỉ sau Hoa Kỳ và Cộng hòa Nhân dân Trung 
Hoa và là đất nước đứng thứ 5 trên thế giới trong lĩnh vực đầu tư cho quốc 
phòng; xếp thứ 4 thế giới về xuất khẩu và đứng thứ 6 thế giới về nhập 
khẩu. Quốc gia này đồng thời là thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, 
Nhóm các quốc gia có nền công nghiệp hàng đầu thế giới (G7) và Diễn đàn 
Hợp tác Kinh tế châu Á  - Thái Bình Dương (APEC)... 

Vị trí, tầm vóc và những điều đặc biệt về Nhật Bản luôn là chủ đề 
nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới. Những công trình, bài viết đều 
hướng đến mục đích nhận diện đặc trưng của các thời kỳ lịch sử và xem xét 
vai trò của nó trong tiến trình phát triển chung của quốc gia này. Dưới góc độ 
trên, lịch sử Nhật Bản nói chung và kinh tế thời kỳ Mạc phủ Tokugawa 
(1600-1868) nói riêng luôn nhận được nhiều tiếp cận mới từ giới chuyên 
môn. Đây là thời kỳ mà cơ sở kinh tế của đất nước vẫn phụ thuộc chủ yếu 
vào nông nghiệp, bên cạnh đó là quá trình phát triển của nền kinh tế hàng 
hóa, tiền tệ. Đặc biệt, những biểu hiện mới của thương nghiệp với sức mạnh 
kinh tế của giới thương nhân ngày càng được khẳng định mạnh mẽ. 

Sự phát triển của nội thương và ngoại thương, nông nghiệp và thủ 
công nghiệp, sự lớn mạnh của đẳng cấp thương nhân và sự phát triển của 
các thành phố lớn như Osaka, Edo, Kyoto… đã trở thành những huyết 
mạch kinh tế nhằm hướng đến một thị trường nội địa thống nhất qua các 
hoạt động của hệ thống ngân hàng, tín dụng. Mặc dù phải “trả giá đắt” 
cho những lần “chảy máu bạc” “chảy máu vàng” nhưng ứng xử của Mạc 
phủ Tokugawa với phương Tây đã góp phần “bảo toàn” an ninh, quốc thể 
và chủ quyền dân tộc. Nhật Bản đã không để mất độc lập vào tay thực 
dân phương Tây mà còn trở thành quốc gia “đối đẳng” với họ vào cuối 
thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Có được những thành tựu ấy, nhiều quan 
điểm đã ngợi ca công cuộc Minh Trị Duy tân như là “cuộc cách mạng vĩ 
đại” của châu Á đưa Nhật Bản phát triển vượt bậc và trở thành một cường 
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quốc nhờ công nghệ phương Tây. Chính vì thế, nói đến lịch sử Nhật Bản, 
từ trước đến nay đa phần các nhà nghiên cứu đều có khuynh hướng đề 
cao công cuộc Minh Trị Duy tân và cho đó là nền tảng trong sự phát triển 
của Nhật Bản sau này. Rõ ràng, công cuộc Minh Trị Duy tân đã có giá trị 
rất lớn đối với sự phát triển của kinh tế Nhật Bản. Nhưng một số câu hỏi 
nghiên cứu được đặt ra là, vậy thì, “đêm trước” của cải cách Minh Trị, tức 
là thời kỳ Tokugawa (1600-1868), kinh tế Nhật Bản đang ở trong tình 
trạng nào? Và thời kỳ này đã chuẩn bị những tiền đề, điều kiện gì để 
Minh Trị bước vào công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành công như vậy? 
Nếu không có những chuyển biến kinh tế từ thời Tokugawa thì Nhật Bản 
có tiến hành duy tân thành công được hay không? Phải chăng, để có sự 
thành công của Minh Trị Duy tân thì tất yếu phải có những nền tảng kinh 
tế được tạo dựng từ thời kỳ Mạc phủ Tokugawa? Từ nhận thức đó, chúng 
tôi thấy rằng việc nghiên cứu về chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ 
Tokugawa có một ý nghĩa quan trọng trong việc nhận thức mối liên hệ 
chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại, giữa truyền thống và hiện đại để cắt 
nghĩa rõ hơn những bước đi “thần kỳ” của quốc gia này. 

Về ý nghĩa khoa học, nghiên cứu chuyển biến kinh tế của Nhật Bản 
thời kỳ Tokugawa, chúng tôi mong muốn làm rõ một giai đoạn phát triển 
lịch sử đáng chú ý của quốc gia có nhiều nét tương đồng về lịch sử và văn 
hóa với Việt Nam. Trên cơ sở đó, chỉ ra những chuyển biến của các ngành 
kinh tế trong bức tranh toàn cảnh về kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa 
(1600-1868) - một thời kỳ quan trọng của lịch sử Nhật Bản; đồng thời là 
mảng nghiên cứu còn nhận được nhiều quan tâm ở Việt Nam cho đến thời 
điểm hiện nay. Luận án cũng mong muốn cung cấp thêm những tri thức 
mới và toàn diện về động lực căn bản cho quá trình chuyển mình đầy 
ngoạn mục của Nhật Bản vào thời cận đại. 

Về ý nghĩa thực tiễn, từ việc nghiên cứu những kinh nghiệm trong 
quá trình tiếp nhận các chính sách, đường lối phát triển và thông qua 
những chuyển biến kinh tế của Nhật Bản trong lịch sử, Việt Nam có thể 
rút ra những bài học cần thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại 
hóa đất nước trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản đã và đang xây dựng 
quan hệ đối tác chiến lược tốt đẹp. Đồng thời, qua quá trình phát triển và 
biến đổi để thấy được tính cách, tinh thần đoàn kết, phẩm chất cần cù, 
ham học hỏi, năng động, sáng tạo của người dân Nhật Bản; trên phương 
diện cá nhân, là điều mà ai trong chúng ta cũng có thể học hỏi. Hơn thế 
nữa, Việt Nam và Nhật Bản vốn là hai quốc gia có quan hệ từ trước đến 
nay; luôn không ngừng trao đổi, hợp tác và giúp đỡ lẫn nhau trên nhiều 
lĩnh vực; việc tăng cường hiểu biết sẽ góp phần xây dựng mối quan hệ lâu 
dài và sâu sắc hơn. 
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Với những ý nghĩa trên, chúng tôi quyết định chọn đề tài 

“Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868)” 
làm luận án tiến sĩ, chuyên ngành Lịch sử Thế giới với mong muốn 
đóng góp một số nguồn tư liệu bổ sung và nhận định mới vào việc 
nghiên cứu lịch sử Nhật Bản. 
2. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục tiêu: Luận án tập trung trình bày, phân tích những nền tảng căn 
bản của chuyển biến kinh tế thời kỳ Tokugawa; làm rõ các bước phát triển 
mới, các xu thế và khuynh hướng phát triển nổi bật, đặc tính kinh tế của Nhật 
Bản; đồng thời, luận án dựng lại và đi sâu phân tích chuyển biến kinh tế Nhật 
Bản thời Tokugawa (cả tích cực và hạn chế) để thấy được vai trò quan trọng 
trong việc tạo dựng những tiền đề, điều kiện cho cải cách Minh Trị. 

Nhiệm vụ: Luận án “Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ 
Tokugawa (1600-1868)” thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Phân tích những nhân tố tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ 
Tokugawa, bao gồm: sự phát triển của các ngành kinh tế trước năm 1600, 
quá trình xâm nhập của các nước phương Tây; bối cảnh chính trị, xã hội, 
tác động của các chủ trương, chính sách đến sựu phát triển kinh tế Nhật 
Bản thời Tokugawa… với tư cách là những nguyên nhân, động lực cho sự 
tăng trưởng của kinh tế Nhật Bản thời kỳ này. 

- Phân tích những bước phát triển mới trong cấu trúc kinh tế 
thời kỳ Tokugawa và mối quan hệ, tương tác giữa các thành tố trong 
cấu trúc ấy trên các lĩnh vực: nông nghiệp, thủ công nghiệp - công 
nghiệp và thương nghiệp… để thấy được vai trò của chính trị, chính 
sách trong xu thế vận động của môi trường và không gian kinh tế cũng 
như sự đa dạng của các loại hình kinh tế thời Tokugawa. 

- Trên cơ sở đó, luận án đưa ra một số nhận xét về thành tựu, hạn 
chế, đặc điểm và tác động của kinh tế thời kỳ Tokugawa đối với giai 
đoạn sau. 
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 
3.1. Đối tượng nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu của đề tài luận án là chuyển biến kinh tế 
của Nhật Bản từ năm 1600 đến năm 1868 trên các lĩnh vực: nông 
nghiệp, thủ công nghiệp - công nghiệp và thương nghiệp. 

3.2. Phạm vi nghiên cứu 
Phạm vi nghiên cứu của luận án được xác định trên một số 

phương diện dưới đây: 
Về mặt không gian: Không gian nghiên cứu của luận án là các 

vùng miền trên đất nước Nhật Bản trong thời Tokugawa bao gồm 4 
quần đảo chính là Hokkaido, Honshu, Shikoku và Kyushu; trừ các đảo, 
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quần đảo thuộc Vương quốc Ryukyu (Lưu Cầu)1. Đồng thời, thời kỳ 
Tokugawa Nhật Bản có quan hệ với một số quốc gia trong khu vực nên 
không gian nghiên cứu có thể được mở rộng ra một số lãnh thổ bên 
ngoài địa phận Nhật Bản như Đông Nam Á, Triều Tiên, Trung Quốc… 

Về mặt thời gian: Phạm vi nghiên cứu của luận án là thời kỳ Mạc 
phủ Tokugawa, được bắt đầu từ khi dòng họ Tokugawa nắm được quyền 
lực thực tế ở Nhật Bản sau thắng lợi ở trận Sekigahara (1600) cho đến 
khi Mạc phủ trao trả lại quyền lực cho Thiên hoàng Minh Trị (1868). 

Về mặt nội dung: Đề tài luận án tập trung nghiên cứu những nhân tố 
tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, sự chuyển biến của các 
ngành kinh tế từ năm 1600 đến năm 1868  trên các lĩnh vực chủ yếu: kinh tế 
nông nghiệp, kinh tế thủ công nghiệp - công nghiệp và kinh tế thương nghiệp. 
4. Các nguồn tài liệu 

Tài liệu chính được sử dụng trong luận án này bao gồm các nguồn sau: 
1. Các tư liệu gốc cung cấp những thông tin chính thức và độ tin 

cậy cao, tạo nền tảng cho việc hoàn thiện nội dung của luận án như nội 
dung một số chính sách của Mạc phủ Tokugawa, báo cáo của các 
thương nhân phương Tây; thư từ ngoại giao giữa Nhật Bản với các quốc 
gia trong và ngoài khu vực; các tranh ảnh, bản đồ, bảng biểu số liệu… 

2. Các công trình nghiên cứu, sách chuyên khảo, sách tham khảo, 
bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành, báo cáo tham luận tại các 
cuộc hội thảo khoa học liên quan đến đề tài luận án của các nhà nghiên 
cứu trong và ngoài nước đã được công bố trong những năm gần đây. 

3. Một số luận văn, luận án, giáo trình và tài liệu được đăng tải ở các 
website trên Internet có liên quan đến nội dung nghiên cứu của luận án. 

Các nguồn tài liệu phục vụ cho việc thực hiện luận án này chủ yếu 
bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh; được thể hiện dưới dạng các bài viết, các 
chuyên đề ở dạng sách, dạng file vi tính của các tác giả người Việt, người 
Nhật và các học giả phương Tây. 
5. Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu 
5.1. Cách tiếp cận 

Luận án được thực hiện trên cơ sở quán triệt sâu sắc chủ nghĩa duy vật 
biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử của chủ nghĩa Marx - Lenin. Đây là 
nền tảng lý luận để chúng tôi xử lý các nguồn tư liệu nhằm phân tích, đánh 

                                                 
1 Là một vương quốc thống trị phần lớn quần đảo Ryukyu từ thế kỷ XV đến thế 

kỷ XIX, lãnh thổ vương quốc này trải dài từ các đảo, chủ yếu là quần đảo 

Okinawa đến quần đảo Amami là một phần của tỉnh Kagoshima ở cực nam của 

đảo Kyushu ngày nay. Vương quốc Ryukyu chính thức sáp nhập vào lãnh thổ 

Nhật Bản năm 1879 thành tỉnh Okinawa. 
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giá các sự kiện, các vấn đề cốt yếu trong khi nghiên cứu chuyển biến kinh tế 
Nhật Bản thời kỳ Tokugawa để thấy được mối liên hệ lịch sử giữa các sự 
kiện, hiện tượng nhằm nhìn nhận một cách khách quan bản chất của vấn đề 
dưới góc độ khoa học. 

5.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể 
Là một đề tài về lịch sử, phương pháp lịch sử và phương pháp logic là 

những phương pháp chủ đạo được sử dụng khi nghiên cứu luận án trên cả hai 
phương diện: đồng đại và lịch đại. Bằng phương pháp lịch sử, luận án sẽ tái 
hiện lại bức tranh kinh tế của Nhật Bản dưới chế độ Mạc phủ Tokugawa theo 
từng lĩnh vực cụ thể bao gồm: nông nghiệp, thủ công nghiệp và thương 
nghiệp. Thông qua phương pháp logic, trên cơ sở các nguồn tư liệu có thể 
tiếp cận được, luận án sẽ khái quát, hệ thống những bước phát triển mới, 
những chuyển biến của các ngành kinh tế Nhật Bản thời kỳ này nhằm luận 
giải một số điều kiện cần thiết cho thành công của cải cách Minh Trị. 

Bên cạnh đó, để làm sáng rõ hơn quá trình phát triển của các ngành 
kinh tế, đề tài còn vận dụng các phương pháp nghiên cứu khác như phương 
pháp thống kê, phân tích, so sánh, đối chiếu, phân kỳ lịch sử… Đặc biệt, để 
làm rõ hơn những quan hệ bên trong giữa các thành phần, nhân tố tác động 
đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, trong chừng mực nhất định chúng 
tôi còn vận dụng phương pháp hệ thống, cấu trúc và phương pháp khu vực 
học trong nghiên cứu của mình. 
6. Đóng góp của đề tài 

Trên cơ sở kế thừa thành quả nghiên cứu của các công trình trong và 
ngoài nước, đóng góp của luận án chủ yếu ở những mặt sau đây: 
6.1. Về mặt khoa học 

Thứ nhất, luận án cung cấp bức tranh tổng thể về những chuyển biến 
của kinh tế Nhật Bản trong thời kỳ Tokugawa (1600-1868) một cách toàn 
diện và có hệ thống. 

Thứ hai, phân tích những sự kiện lịch sử cơ bản liên quan đến các 
vấn đề chủ yếu: (1) những nhân tố tác động đến quá trình phát trình phát 
triển và biến đổi trong các ngành kinh tế; (2) sự phát triển và biến đổi của 
các ngành kinh tế (nông nghiệp, thủ công nghiệp - công nghiệp, thương 
nghiệp); (3) những thành tựu, hạn chế, đặc điểm và tác động của nền kinh 
tế tế thời kỳ Tokugawa đến lịch sử Nhật Bản. 

6.2. Về mặt thực tiễn 
Đây là công trình tập trung nghiên cứu về những chuyển biến của 

kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa với tư cách là một luận án tiến sĩ. 
Những kết quả nghiên cứu của luận án sẽ là nguồn tài liệu tham khảo cho 
công tác giảng dạy, học tập, nghiên cứu của sinh viên, học viên và những ai 
quan tâm đến lịch sử Nhật Bản, đặc biệt là lịch sử Nhật Bản thời Tokugawa 
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ở góc độ kinh tế. 
Từ thực tiễn nghiên cứu vấn đề, Việt Nam có thể rút ra những bài 

học cần thiết trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, điều có ý nghĩa 
trong bối cảnh hiện nay khi Việt Nam và Nhật Bản đã và đang xây dựng 
được mối quan hệ đối tác chiến lược rất tốt đẹp. 
7. Bố cục của luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội 
dung chính của luận án bao gồm 4 chương: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu 
Chương 2: Những nhân tố tác động đến kinh tế Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa 
Chương 3: Chuyển biến kinh tế của Nhật Bản trên các ngành chủ 

yếu thời kỳ Tokugawa (1600-1868) 
Chương 4: Một số nhận xét về kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

 
NỘI DUNG 

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 
 

1.1. Tình hình nghiên cứu đề tài ở trong nước 
Trên cơ sở các nguồn tài liệu về kinh tế Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa (1600-1868) và các vấn đề liên quan, chúng tôi chia thành 
hai nhóm nội dung lớn: 

Nhóm thứ nhất: Những nghiên cứu tổng thể về lịch sử Nhật Bản 
Lịch sử Nhật Bản đã được nhiều học giả quan tâm và nghiên cứu 

công bố trên nhiều ấn phẩm như: Nhật Bản cận đại (1991) của Vĩnh Sính; 
Lịch sử Nhật Bản (1995) của Phan Ngọc Liên; Lịch sử Nhật Bản (1995) 
của tập thể tác giả ở Đại học Quốc gia Hà Nội (1995); Lịch sử Nhật Bản 
(1997) của Phan Ngọc Liên (chủ biên); Lịch sử Nhật Bản (2006) của 
Nguyễn Quốc Hùng (chủ biên); Giáo trình lịch sử Nhật Bản (2015) của tác 
giả Nguyễn Nam Trân… Điểm chung của các công trình này là tập trung 
hệ thống hóa các tài liệu có liên quan đến lịch sử Nhật Bản, trong đó đã đề 
cập về chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa. Đây là các công 
trình hết sức có giá trị, chứa đựng những thông tin quan trọng có thể khai 
thác để phục vụ nghiên cứu luận án. 

Nhóm thứ hai: Các công trình viết riêng về thời kỳ Mạc phủ 
Tokugawa (1600-1868) 

Trong nhóm này, chúng tôi chia làm 2 nhóm nhỏ: 
Thứ nhất là các bài viết đề cập đến những vấn đề cụ thể như chính trị - 

xã hội - giáo dục… trong thời kỳ Tokugawa nói chung có thể kể đến như: 
“Cơ cấu xã hội phong kiến thời Edo giai đoạn 1600 - 1651”, Tạp chí Nghiên 
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cứu Nhật Bản, Nguyễn Thị Hồng Vân (2000); “Đặc trưng hướng nội của nền 
văn hóa Edo”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản và Đông Bắc Á, Nhật Vương 
(2005); “Xã hội thành thị và dòng văn hóa thị dân ở Nhật Bản thời Edo”, Tạp 
chí Văn hóa Nghệ thuật, “Oda Nobunawa, Totoyotomi Hideyoshi và 
Tokugawa với công cuộc thống nhất Nhật Bản”, Tạp chí Nghiên cứu Đông 
Bắc Á, Nguyễn Văn Tận (2012)… 

Thứ hai là các bài viết đề cập đến các các lĩnh vực cụ thể của kinh tế 
Tokugawa gồm có:  “Mấy suy nghĩ về thời kỳ Tokugawa trong lịch sử 
Nhật Bản”; “Những nguyên nhân dẫn đến sự tăng trưởng kinh tế Nhật 
Bản thời kỳ Tokugawa”; “Vị thế kinh tế của đẳng cấp samurai ở Nhật 
Bản thời kỳ Tokugawa”; “Vài nét về đẳng cấp thương nhân và hoạt 
động thương mại ở Nhật Bản thời kỳ Tokugawa”; “Những chuyển 
biến kinh tế - xã hội ở Nhật Bản thời kỳ Edo: Tiền đề cho sự phát triển 
của Nhật Bản hiện đại”… 

Ngoài ra, lịch sử thời kỳ Tokugawa còn là đề tài được nghiên 
cứu nhiều trong các luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ khác. 

Nhóm thứ ba: Những bài viết nghiên cứu về quan hệ thương 
mại giữa Nhật Bản với các nước trong và ngoài khu vực 

“Người Hà Lan những năm đầu ở Nhật Bản”, “Quan hệ thương 
mại Nhật Bản - Siam thế kỷ XVI - XVII”, “Quan hệ thương mại Nhật 
Bản - Philipines thế kỷ XVII - XVIII”, “Quan hệ thương mại Việt Nam - 
Nhật Bản thế kỷ XVI - XVIII”, “Ngoại thương Đàng Ngoài và mối quan 
hệ Việt - Nhật thế kỷ XVII”, “Thuyền mành từ Đông Nam Á đến Nhật 
Bản thế kỷ XVII - XVIII”… Bên cạnh những công trình, bài viết kể trên 
thì một công trình khác của tác giả Nguyễn Văn Kim là “Chính sách 
đóng cửa của Nhật Bản thời kỳ Tokugawa - Nguyên nhân và hệ quả” lại 
chứa đựng khối lượng kiến thức đồ sộ về lịch sử Nhật Bản trong giai 
đoạn thực thi chính sách tỏa quốc. 

Bên cạnh các bài viết của tác giả Nguyễn Văn Kim đã trình bày 
trên đây còn có các nghiên cứu như: “Nhật Bản thời đại Châu ấn thuyền 
và quan hệ buôn bán quốc tế”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản, Trịnh 
Tiến Thuận (2000); Nguyễn Văn Tận (1998), “Về chính sách đóng cửa 
của Việt Nam và Nhật Bản trong quan hệ với các nước phương Tây thời 
Cận đại”, Tạp chí Nghiên cứu Nhật Bản… lại là một góc nhìn khác về 
lịch sử thời Edo với những giao thoa, tiếp biến, ảnh hưởng từ trước, trong 
và sau thời kỳ đóng cửa. 
1.2. Tình hình nghiên cứu đề tài ở nước ngoài 

Trong phạm vi những tài liệu có thể tiếp cận được, chúng tôi chia 
các công trình khoa học thành hai nhóm nội dung: 

Nhóm thứ nhất: các công trình đề cập đến toàn bộ tiến trình 
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lịch sử Nhật Bản từ cổ đại đến hiện đại. 
Trước hết phải kể đến nhà nghiên cứu George Sansom với tác phẩm 

A History of Japan bao gồm 3 tập và đã được dịch ra tiếng Việt. Đây là 
cụm công trình rất có giá trị với các nhà nghiên cứu lịch sử Nhật Bản và 
được các học giả tham khảo nhiều trong khi nghiên cứu về lịch sử Nhật 
Bản qua các thời kỳ. Tiếp đến là công trình Lịch sử Nhật Bản của R.H.P 
Mason & J.G. Caiger (2003). Trong cuốn sách này hai tác giả đã trình bày 
chi tiết, cặn kẽ về lịch sử Nhật Bản từ khởi thủy cho đến cải cách dân chủ ở 
Nhật bản 1945 - 1951. Edwin O.Reichauer (1998) - Cựu Đại sứ Mỹ tại 
Nhật Bản đã viết các công trình: Nhật Bản - Quá khứ và hiện tại và Nhật 
Bản - Câu chuyện về một quốc gia, đây là những cuốn sách chân thực và 
sâu sắc về lịch sử Nhật Bản. Ông đã đi sâu nghiên cứu về những thay đổi 
trong cấu trúc xã hội, luận giải các nguyên do về sự lớn mạnh và suy tàn 
của Mạc phủ Tokugawa. Trong công trình, Tại sao Nhật Bản thành công? 
Công nghệ phương Tây và tính cách Nhật Bản, tác giả Michio Morishima, 
một nhà kinh tế học Nhật Bản lại đưa ra những nhận định độc đáo về cải 
cách Minh Trị đối với lịch sử Nhật Bản. 

Nhóm thứ hai: các bài viết về thời kỳ Mạc phủ Tokugawa nói 
chung và tình hình kinh tế nói riêng. 

Tokugawa Japan (The social and economic antecedents of modern 
Japan) là tập hợp các bài nghiên cứu của nhiều học giả như Chie Nakane, 
Satoru Nakamura, Katsuhisa Moriya, Shinzaburo Oishi… được Nhà xuất 
bản Đại học Tokyo ấn hành. Cong trình The Cambridge history of Japan, 
vol 4: Early modern Japan do John Whitney Hall chủ biên đã tập hợp 
nhiều công trình nghiên cứu của các tác giả, những chuyên gia về Nhật Bản 
đến từ các trường Đại học danh tiếng khắp nơi trên thế giới. Một công trình 
khác của John Whitney Hall là Japan before Tokugawa (Political 
Consolidation and Economic growth 1500-1650) cũng là tập hợp nhiều bài 
nghiên cứu về các vấn đề kinh tế và chính trị  Nhật Bản trước thời kỳ 
Tokugawa, đặc biệt nhấn mạnh đến quá trình giành được chính quyền của 
nhà Tokugawa; trong đó đáng chú nhất là bài viết “Returns on Unification: 
economic growth in Japan 1550-1650” của  tác giả Kozo Yamamura. 
Trong khi đó, Charles David Seldon với tác phẩm The rise of the merchant 
class in Tokugawa Japan 1600-1868 lại có những nghiên cứu chuyên sâu 
về tầng lớp thương nhân từ địa vị xã hội, chính trị đến các hoạt động tích 
luỹ vốn thương mại, cho vay nặng lãi... Một công trình được xuất bản năm 
2012 của Michael Smitka có tên gọi Japanese Economic History (1600-
1960) - The Japanese Economy in the Tokugawa Era, 1600-1868 là tài liệu 
hết sức phong phú, đặc biệt dưới độ kinh tế học. 

Trong bài viết khác là “Economic Growth in Tokugawa Japan 
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(1600-1868)” vào năm 2009 Michael Smitka lại đưa ra những số liệu 
khách quan về kinh tế Nhật Bản, đặc biệt có những minh chứng sinh động 
về sự phát triển trong nông nghiệp như sự thay đổi diện tích đất trồng trọt, 
việc nâng cao kỹ thuật canh tác, đa dạng hóa các giống cây trồng… Công 
trình “The Decline of Japanese Firearm Manufacturing and Proliferation 
in the Seventeenth Century” của Alexander Astroth (2013) lại bàn về một 
khía cạnh nhỏ trong lĩnh vực sản xuất thủ công khi nói về chính sách của 
Mạc phủ đối với việc hạn chế sản xuất vũ khí. Kenichi Ohno trong bài viết 
“The Economic Development of Japan - The Path Traveled by Japan as a 
Developing Country  (2006) đưa ra những nhận định khác biệt về vị trí của 
nền kinh tế Tokugawa trong toàn bộ tiến trình lịch sử của quốc gia này. 

Bên cạnh các công trình bằng tiếng Anh còn có những nguồn tài 
liệu được viết bằng tiếng Nhật của các tác giả như: Hayami Akira với các 
tác phẩm “Lịch sử kinh tế Nhật Bản” và “Kinh tế Xã hội Nhật Bản thời 
cận thế”; “Hệ thống kinh tế thời Edo” và “Kinh doanh của thương nhân 
thời Edo” của tác giả Suzuki Kozo… Cuốn “Lịch sử nhìn từ quan điểm 
sinh thái học: văn minh Nhật Bản trong bối cảnh thế giới” của tác giả 
Tadao Umesao lại đề cập đến những nét độc đáo trong tiến trình phát 
triển của lịch sử Nhật Bản đặt trong bối cảnh lịch sử khu vực và thế giới. 

1.3. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu và vấn đề đặt ra cho luận án 
1.3.1. Nhận xét về các kết quả nghiên cứu 

Trên cơ sở trình bày một cách tổng quan tình hình nghiên cứu về kinh 
tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868), chúng tôi rút ra một số nhận xét 
sau đây: 

Thứ nhất, những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa nói 
riêng và lịch sử Nhật Bản nói chung đã được rất nhiều nhà nghiên cứu Việt 
Nam, nước ngoài quan tâm và đạt được những kết quả đáng kể, thể hiện sự 
phong phú về mặt nội dung. Tuy nhiên, trong khả năng tiếp cận tư liệu của 
mình, chúng tôi thấy rằng chưa có luận án nào nghiên cứu một cách hệ thống 
và toàn diện về chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa (1600-1868). 
Về tên gọi, công trình của Michael Smitka “Japanese Economic History 
(1600-1960” đã dành riêng để viết về kinh tế thời kỳ Tokugawa trong “The 
Japanese Economy in the Tokugawa Era, 1600-1868”. Tuy nhiên, như chúng 
tôi đã trình bày ở trên, đây mới là tập hợp bài nghiên cứu của nhiều tác giả 
dưới các góc độ khác nhau về kinh tế Tokugawa chứ chưa phải là một công 
trình mang tính chất tổng thể, toàn diện. 

Thứ hai, ở trong nước số lượng công trình nghiên cứu liên quan 
đến các vấn đề của lịch sử Nhật Bản thời kỳ Tokugawa dàn trải trên nhiều 
lĩnh vực, tập trung chủ yếu ở mảng giao thương giữa Nhật Bản với các 
nước trong và ngoài khu vực qua các thời kỳ; đáng lưu ý nhất là những 
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nghiên cứu của tác giả Nguyễn Văn Kim được trình bày trong nhiều sách 
chuyên khảo như: “Nhật Bản với châu Á – Những mối liên hệ lịch sử và 
chuyển biến kinh tế - xã hội”, “Lịch sử Nhật Bản” do Nguyễn Quốc 
Hùng (chủ biên) hay cuốn “Lịch sử Nhật Bản” của Nguyễn Nam Trân... 
Các công trình này, sự phát triển của nhiều ngành kinh tế đã được đề cập 
có chiều sâu, tương đối đầy đủ; là nguồn tư liệu rất đáng tin cậy giúp 
chúng tôi hoàn thành luận án này. Tuy nhiên, theo chúng tôi, đây là 
những công trình nghiên cứu mà vấn đề kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa 
mới được đặt trong tiến trình lịch sử Nhật Bản nói chung chứ chưa phải là 
công trình độc lập chỉ tập trung vào chuyển biến kinh tế thời kỳ này như 
mục đích mà luận án hướng tới. 

Thứ ba, ở nước ngoài, số lượng công trình nghiên cứu liên quan 
đến vấn đề này cũng rất phong phú, đa dạng, song chủ yếu tập trung ở 
những ấn phẩm trình bày tổng thể về lịch sử Nhật Bản. Trong giới hạn 
tiếp cận của mình, chúng tôi thấy rằng, những chuyển biến kinh tế Nhật 
Bản thời Tokugawa phần lớn là các bài viết đề cập đến các khía cạnh 
khác nhau về kinh tế thời kỳ này. Các học giả nước ngoài, đã có nhiều 
công trình về kinh tế Tokugawa nhưng mới chỉ là các nghiên cứu cụ 
thể, phần lớn được đặt dưới góc nhìn kinh tế học. 

Thứ tư, mặc dù đã có khá nhiều bài viết và một số cuốn sách viết về 
Mạc phủ Tokugawa nhưng vẫn rất cần những công trình khảo cứu chuyên 
sâu về nhiều lĩnh vực thiết yếu của thời kỳ này trên các phương diện kinh 
tế, chính trị, xã hội cũng như các mối bang giao khu vực và quốc tế. Vì 
vậy, trọng tâm mà luận án hướng tới là đi sâu nghiên cứu về những phát 
triển mới, những chuyển biến của kinh tế thời kỳ này nhằm luận giải những 
tiền đề, điệu kiện cho sự thành công của cải cách Minh Trị sau này. 
1.3.2. Các vấn đề đặt ra cho luận án cần giải quyết 

Dưới góc nhìn chuyên sâu và toàn diện nhất về chuyển biến kinh 
tế thời kỳ Tokugawa với tư cách là một công trình nghiên cứu tổng thể, 
có hệ thống vẫn còn nhiều vấn đề đáng được quan tâm nghiên cứu như: 
(1) kinh tế thời kỳ này đã thành tựu và tồn tại những hạn chế gì? (2) sự 
chuyển biến của các ngành kinh tế diễn ra như thế nào? (3) nguyên nhân 
nào đưa đến sự chuyển biến ấy? (4) tác động của kinh tế đến chính trị, 
văn hóa, xã hội? (5) với những chuyển biến trong nông nghiệp, thương 
nghiêp, thủ công nghiệp thì kinh tế thời Tokugawa đưa lại tiền đề gì cho 
Minh Trị Duy tân? 

Từ những nhận thức đó, trên tinh thần kế thừa có chọn lọc những 
thành tựu của các nhà nghiên cứu đi trước, chúng tôi lấy đó làm động 
lực và cơ sở để hoàn thành luận án “Chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời 
kỳ Tokugawa (1600-1868)”. 
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CHƯƠNG 2. NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KINH TẾ 

NHẬT BẢN THỜI KỲTOKUGAWA 
 

2.1. Tình hình chính trị, xã hội Nhật Bản dưới thời Mạc phủ 

Tokugawa 
2.1.1. Tình hình chính trị 

Sau khi lên nắm chính quyền, Tokugawa Ieyasu (1542-1616) đã 
tiến ban hành các chính sách tiến tới xây dựng một thiết chế chính trị ổn 
định nhằm tái thiết nền hòa bình và thống nhất quốc gia, củng cố sức 
mạnh của chính quyền phong kiến tập trung thông qua cơ chế vận động 
song song: đứng đầu Mạc phủ là Tướng quân (Shogun) Tokugawa ở 
Edo và các lãnh chúa (daimyo) cai trị khoảng 265 lãnh địa (han). Cơ 
chế chính trị này được gọi là Mạc phiên thể chế (Bakuhan taisei). Cơ 
chế này vừa thể hiện tính tập quyền trong tay Mạc phủ, lại vừa thể hiện 
tính phân quyền rất sâu sắc tạo điều kiện cho các han phát triển kinh tế. 
Để thiết chế hóa bộ máy hành chính, vào năm 1615 chính quyền Tokugawa 
ban hành Bộ luật Vũ gia nhằm kiểm soát các daimyo, đặc biệt là luật lệ hóa 
chế độ sankin kotai (luân phiên trình diện). Đối với triều đình Thiên hoàng 
ở Kyoto, chính quyền Tokugawa tiếp tục thi hành chính sách, một mặt nâng 
cao uy tín của Thiên hoàng, mặt khác luôn tìm cách kiểm soát và ngăn chặn 
khả năng Thiên hoàng liên kết với các lãnh chúa để chống lại mình. 
2.1.2. Tình hình xã hội 

Chính quyền Tokugawa dựa trên quan niệm xã hội của Khổng giáo 
chia các đẳng cấp trong xã hội ra thành tứ dân: sĩ (võ sĩ), nông, công, 
thương. Sĩ là đẳng cấp được coi trọng nhất trong xã hội Nhật Bản. Nông 
dân là giai cấp thứ hai, chiếm khoảng 80% dân số. Ở Nhật Bản, ranh giới 
để phân biệt công và thương là không rõ ràng bởi hai giai cấp này thường 
được gọi chung là đinh nhân (chonin). Thương nhân có địa vị thấp nhất 
trong tứ dân nhưng là bộ phận có tiềm lực kinh tế ngày càng mạnh và dần 
dần trở thành chủ nợ của Mạc phủ, samurai và lãnh chúa. Ngoài 4 đẳng cấp 
cơ bản trên, xã hội Nhật Bản còn có một bộ phận khác được gọi là semmin 
(tiện dân) là những người có thân phận thấp hèn trong xã hội. Bên cạnh đó, 
trên cơ sở sự phát triển của kinh tế công thương nghiệp, giai cấp tư sản của 
Nhật Bản cũng đã ra đời và phát triển. 

2.2. Sự phát triển của các ngành kinh tế Nhật Bản trước năm 1600 
2.2.1. Tình hình kinh tế nông nghiệp và thủ công nghiệp 

Được coi là ngành kinh tế căn bản, ngay từ thời Kamakura (1192-
1333) đến thời Muromachi (1336-1573) nông nghiệp đã diễn ra những 
chuyển biến quan trọng về phương pháp canh tác, gieo trồng, chăm bón, 
thu hoạch và đặc biệt là chính sách ruộng đất. Do hạn chế về địa hình, 
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lịch sử phát triển trong nông nghiệp Nhật Bản gắn liền với quá trình khai 
hoang, mở mang diện tích đất canh tác, nhờ đó diện tích đất canh tác 
ngày càng tăng lên đáng kể qua các thời kỳ. Cùng với nông nghiệp, một 
số ngành thủ công nghiệp như dệt, gốm, đồ thủ công mỹ nghệ… cũng 
có bước phát triển. Đặc biệt, do nhu cầu của chiến tranh, nhiều xưởng 
chế tạo vũ khí đã được xây dựng trên khắp lãnh thổ Nhật Bản. 
2.2.2. Tình hình thương nghiệp 

Trước khi thống nhất đất nước vào đầu thế kỷ XVII, ở các thế kỷ 
trước đó, về chính trị Nhật Bản phải đối diện với hàng loạt những bất ổn, 
xung đột giữa các tập đoàn phong kiến. Song về kinh tế nói chung và 
thương nghiệp nói riêng đây được coi là thời kỳ có nhiều bước tiến do sự 
tác động của kỷ nguyên thương mại châu Á. Đây sẽ là những cơ sở vững 
chắc cho chuyển biến kinh tế thương nghiệp trong thời kỳ Tokugawa. 

2.3. Sự xâm nhập của các nước phương Tây và thái độ của chính 
quyền Nhật Bản 
2.3.1. Giai đoạn trước năm 1639 

Bồ Đào Nha đến Nhật Bản năm 1543. Ban đầu, do muốn mua vũ 
khí tối tân để tăng cường lực lượng quân sự, các daimyo đều hoan nghênh 
người châu Âu đến lãnh địa của mình để buôn bán, dành cho họ nhiều đặc 
quyền nên trong thời gian đầu việc buôn bán giữa Mạc phủ với các nước 
phương Tây khá phát triển. Song đến thời Hideyoshi (1537-1598),  nhận 
thức rõ mối nguy hại từ tôn giáo và những bất ổn về kinh tế, xã hội;  năm 
1587 ông đã ra lệnh bài trừ đạo Cơ đốc và đến năm 1639 thì chính thức 
thực hiện lệnh “sakoku” (tỏa quốc). 
2.3.2. Giai đoạn 1639-1854 

Sau khi đóng cửa, mọi quan hệ buôn bán của Nhật Bản với các 
nước châu Âu đều bị đình chỉ, riêng trường hợp của Hà Lan do đã giúp 
đỡ Mạc phủ đàn áp các cuộc khởi nghĩa nông dân nên vẫn được phép 
buôn bán ở Dejima (Nagasaki). Nhờ vậy, chính sách này không làm 
Nhật Bản tách biệt với thế giới bên ngoài vì bên cạnh việc quan hệ với 
phương Tây thông qua Hà Lan, Nhật Bản vẫn tiếp tục buôn bán với các 
nước châu Á khác như Trung Quốc, Triều Tiên... và tập trung phát triển 
nền kinh tế hướng nội. 
2.3.3. Giai đoạn 1854-1868 

Đến nửa đầu thế kỷ XIX, Mỹ, Anh, Nga đã liên tiếp gửi các đoàn thám 
hiểm đến Nhật Bản hy vọng thuyết phục Nhật Bản mở cảng cho thuyền bè 
nước ngoài vào buôn bán. Ngày 31/3/1854, Mạc phủ phải ký với Mỹ hiệp ước 
Kanagawa, mở cảng Shimoda và Hakodate. Sau đó, Nhật Bản tiếp tục ký tiếp 
với Anh, Nga (7/2/1855), với Hà Lan (30/1/1856) các hiệp ước với nội dung 
tương tự. Việc ký các hiệp ước bất bình đẳng với phương Tây đã làm cho tình 
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hình kinh tế, chính trị và xã hội Nhật Bản thêm khủng hoảng, suy thoái do sự 
xâm nhập mạnh mẽ của các yếu tố kinh tế tư bản chủ nghĩa. 

 
CHƯƠNG 3. CHUYỂN BIẾN KINH TẾ CỦA NHẬT BẢN TRÊN 

CÁC NGÀNH CHỦ YẾU THỜI KỲ TOKUGAWA (1600-1868) 
 
3.1. Trên lĩnh vực nông nghiệp 

3.1.1. Chính sách ruộng đất và phát triển nông nghiệp 
Từ xa xưa Nhật Bản luôn coi nông nghiệp là nền tảng của kinh tế 

quốc gia. Tuy nhiên, khác với hầu hết các nước trong khu vực, Nhật Bản 
không có những đồng bằng châu thổ trù phú mà chủ yếu là những đồng 
bằng ven biển hay các thung lũng hẹp giữa các dãy núi. Vì thế, trong tiến 
trình phát triển nông nghiệp, chính sách khai hoang ruộng đất luôn được 
Mạc phủ Tokugawa quan tâm. Nhờ vậy, trong giai đoạn từ năm 1600-1874, 
diện tích đất canh tác đã được mở rộng tới 1.410.000 ha. Trong đó, chỉ tính 
riêng 120 năm đầu của thời kỳ Edo, diện tích đất mới khai phá đã tăng 
1.330.000 ha (chiếm 94%) nhưng trong 150 năm tiếp theo chỉ tăng thêm 
80.000 ha (chiếm 6%). Chính sách khai hoang thực sự phát huy hiệu quả 
trong giai đoạn đầu, càng về sau càng giảm do những vùng đất dễ khai phá 
đã được tiến hành, đến giai đoạn cuối chỉ còn những vùng đất khó khai 
phá, xa xôi, đòi hỏi kinh phí lớn… 
3.1.2. Những chuyển biến trong nông nghiệp 
3.1.2.1. Những cải tiến trong canh tác nông nghiệp 

Cùng với việc gia tăng diện tích đất canh tác, muốn nâng cao 
năng suất lao động còn cần đến những tiến bộ kỹ thuật trong nông cụ, 
phân bón, giống cây trồng, phương thức canh tác và thu hoạch... Tất cả 
các yếu tố này đều có những cải tiến mới nhằm phục vụ sản xuất nông 
nghiệp một cách hiệu quả hơn dưới thời Tokugawa. 
3.1.2.2. Tác động của việc mở rộng diện tích đất canh tác 

Diện tích đất canh tác đã tăng lên đáng kể trong thời Tokugawa. 
Nếu so sánh vào đầu thế kỷ thứ X, diện tích đất canh tác mới chỉ đạt 
860.000 ha, đến giữa thế kỷ XV là 950.000 ha, năm 1600 vượt lên 
khoảng 1.640.000 ha thì đến năm 1720 đã tăng lên 2.970.000 ha và đến 
năm 1874 đạt trên 3.050.000 ha. Sự gia tăng diện tích đất canh tác và các 
biện pháp khuyến nông đã đưa đến sự gia tăng của sản lượng nông 
nghiệp. Nếu như năm 1600, tổng sản lượng lương thực cả nước mới đạt 
19,7 triệu koku thì đến năm 1720 đã tăng lên gấp đôi và đến cuối thời kỳ 
Tokugawa đã tăng lên 48,6 triệu koku. Việc mở rộng diện tích đất canh 
tác cũng tạo hứng thú cho người dân trong quá trình canh tác với chính 
sách thuế khóa ưu đãi ở những vùng đất mới khai phá. Nhiều thửa ruộng 
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màu mỡ nhờ đất mới đã là động lực để gia tăng năng suất cây trồng, nhờ 
đó thu nhập trong  nông nghiệp ngày một cải thiện. 
3.1.2.3. Đa dạng hóa cây trồng, chất lượng sản phẩm và hoạt động sản 
xuất nông nghiệp 

Bên cạnh, cây lương thực, các loại cây công nghiệp như dâu, gai, 
bông vải, hoa cải dầu, cây gió, rau và thuốc lá... là những sản phẩm  được 
đẩy mạnh trong canh tác. Nhờ đó, diện tích trồng cây công nghiệp cũng 
được mở rộng (dâu, bông, chè, thuốc lá), sản xuất tơ tằm vào đầu thế kỷ 
XVIII tăng gấp đôi so với đầu thế kỷ XVII; trong đó, loại cây được trồng 
nhiều nhất là bông. Diện tích trồng bông và các cây công nghiệp khác đến 
nửa đầu thế kỷ XIX đã vượt quá diện tích trồng lúa. 
3.2. Trên lĩnh vực thủ công nghiệp - công nghiệp 
3.2.1. Gốm sứ 

Đây là thời kỳ đánh dấu sự chuyển biến hết sức sâu rộng về kỹ thuật, 
chất lượng cũng như hình thức tiêu thụ sản phẩm của ngành thủ công này. 
Các kỹ thuật làm gốm mới được du  nhập từ Triều Tiên, Trung Quốc và 
phương Tây đã nhanh chóng phát triển. Gốm sứ không chỉ phục vụ cho 
các đẳng cấp trên trong xã hội, phục vụ cho xuất khẩu  ra thị trường 
rộng lớn bên ngoài mà còn hướng tới nhu cầu sử dụng của đông đảo 
người tiêu dùng. 
3.2.2. Ngành dệt 

Là ngành sản xuất hàng tiêu dùng phổ biến, có vị trí quan trọng 
nên luôn được quan tâm cải tiến kĩ thuật nhằm tạo ra khối lượng sản 
phẩm lớn và chất lượng ngày càng cao. Nhờ những cải tiến về công 
nghệ mà ngành dệt Nhật Bản thời kỳ Tokugawa đã tạo ra được những 
sản phẩm chất lượng cao không chỉ đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong 
nước mà còn chiếm tỉ trọng cao trong cơ cấu các mặt hàng xuất khẩu 
với các sản phẩm tinh xảo, chất lượng. 

3.2.3. Khai mỏ và luyện kim 
Khai mỏ và luyện kim là ngành thủ công có vị trí chiến lược quan 

trọng khi được Mạc phủ trực tiếp kiểm soát và quản lý. Các lãnh chúa và 
nhiều gia tộc hiểu  rõ định hướng ấy đã tiếp thu, học hỏi các kỹ thuật từ 
phương Tây nên đã đưa lại nhiều chuyển biến quan trọng trong ngành này. 
Tiêu biểu là việc cải tiến kỹ thuật trong việc tinh chiết đồng, vàng, bạc, thép 
thông qua một quy trình đã được chuyên môn hóa cao độ để tạo ra các loại 
quý kim nguyên chất nhất. Quy trình ấy đã cho thấy cách thức tổ chức, 
quản lý trong khai thác khoáng sản và luyện kim ở Nhật Bản đã đạt trình 
độ cao so với các nước trong khu vực lúc bấy giờ. 
3.2.4. Đóng tàu 

Thời Tokugawa, ngành đóng tàu đã có bước chuyển căn bản do 
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chính sách tỏa quốc của Mạc phủ. Trong giai đoạn trước năm 1639, các 
kỹ thuật đóng tàu ở Nhật đã rất phát triển để có thể có những chuyến xuất 
dương dài ngày trong kỷ nguyên Châu ấn thuyền đến vùng biển các nước 
Đông Nam Á. Suốt thời kỳ đóng cửa, nhiều kiến thức về tàu thủy và kỹ 
nghệ hải quân của Hà Lan và các nước phương Tây vẫn du nhập vào 
Nhật Bản đã chuẩn bị nền tảng cho những chuyển biến lớn vào những 
năm cuối Mạc phủ Tokugawa, khi những chiếc tàu chiến hơi nước đầu 
tiên đã được đóng trong nước. 
3.3. Trên lĩnh vực thương nghiệp 
3.3.1. Sự phát triển của nội thương và hoạt động của các Nakama 
3.3.1.1. Sự phát triển nội thương 

Đi ngược lại tư duy “trọng nông ức thương” của nhiều nước châu Á, 
đường hướng chủ đạo trong chính sách thương mại của Mạc phủ là luôn tạo 
điều kiện khuyến khích buôn bán phát triển, điển hình là các chính sách khai 
mở của Tokugawa Ieyasu về ngoại thương. Nhiều trung tâm buôn bán lớn có 
sự phát triển kinh tế năng động với mức độ thương mại hóa rất cao, hoạt 
động trên nhiều lĩnh vực, kinh doanh nhiều chủng loại hàng hóa, nhưng quan 
trọng nhất vẫn là thị trường buôn bán lúa gạo được hình thành như Edo, 
Osaka... Những chuyển biến đó giúp cho đẳng cấp thương nhân ngày càng 
khẳng định được vị trí của mình với nhiều thành phần đa dạng. 
3.3.1.2. Sự ra đời và hoạt động của các Kabu Nakama 

Do sự phát triển của thương nghiệp, từ đầu thế kỷ XVII ở Nhật 
Bản đã xuất hiện khuynh hướng liên kết tự phát giữa các nhà sản xuất, 
thương nhân vào các hiệp hội có tên gọi là Kabu Nakama nhằm hạn chế 
tình trạng cạnh tranh, duy trì sự ổn định về kinh tế. Các Nakama trở 
thành xương sống trong hoạt động của kinh tế thương nghiệp. Với tiềm 
lực của mình, quá trình tích lũy tư bản được tập trung một cách mạnh 
mẽ trong nhiều gia tộc lớn ở Nhật Bản. 

3.3.2. Tiền tệ hóa và sự phát triển của kinh tế hàng hóa 
Việc tập trung một khối lượng hàng hoá lớn vào các đô thị cùng 

nhịp độ tăng trưởng trong lưu thông, trao đổi thực sự là bà đỡ lý tưởng 
cho thị trường tiền tệ ra đời. Từ những cơ sở ngoại hối nhỏ, các ngân 
hàng sơ khai đầu tiên ở Nhật Bản đã lần lượt được thiết lập và đi vào 
hoạt động. Sự tham gia của các chủ ngân hàng, thương nhân lớn đã giữ 
cân bằng thị trường tiền tệ, ổn định sản xuất, tạo ra mạch máu lưu thông 
cho các hoạt động kinh tế. Trên cơ sở đó, xuất hiện nhiều hình thức 
thanh toán tiện lợi khác nhau như chứng từ thanh toán, hóa đơn trao 
đổi… Cơ cấu lưu thông tiền tệ thời Tokugawa khá phong phú với sự tồn 
tại của nhiều loại tiền tệ và các hình thức giao dịch khác nhau. 
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3.3.3. Buôn bán với các nước trong khu vực và phương Tây 
3.3.3.1. Với các nước trong khu vực 

Tiếp nối thời kỳ Châu ấn thuyền được thực hiện từ thời Toyotomi 
Hydeyoshi, việc buôn bán trực tiếp với các nước Đông Nam Á vẫn được 
Mạc phủ Tokugawa duy trì đến năm 1637. Châu ấn thuyền là thời kỳ 
không dài trong lịch sử Nhật Bản nhưng đó là thời kỳ "hoàng kim" đầu 
tiên trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa Nhật Bản với các quốc gia 
Đông Nam Á. Bên cạnh Đông Nam Á, Trung Quốc, Triều Tiên là những 
quốc gia vẫn duy trì quan hệ thương mại với Nhật Bản. Từ sau năm 1639 
do chính quyền Tokugawa thực hiện chính sách “tỏa quốc” đất nước, 
tuyệt giao hoàn toàn với các nước phương Tây trừ trường hợp của Hà Lan 
và chỉ giao thương buôn bán với Trung Quốc và một số nước trong khu 
vực. So với giai đoạn trước, buôn bán không diễn ra trực tiếp mà thông 
qua vai trò của các thương nhân Hà Lan và Trung Quốc. 
3.3.3.2. Với các nước phương Tây 

Trong thời gian đầu thế kỷ XVII, tiếp nối các hoạt động buôn bán 
đã có với Bồ Đào Nha từ cuối thế kỷ XVI, Nhật Bản còn buôn bán với 
các nước phương Tây khác như Hà Lan, Tây Ban Nha và Anh. Trong đó, 
Hà Lan với các thuyết phục khôn khéo đã từng bước loại bỏ sự có mặt 
của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Anh để trở thành nước phương Tây duy 
nhất được xây dựng thương điếm và thực hiện các trao đổi thương mại tại 
Nhật Bản từ năm 1639 trở đi.  Khi Hiệp ước Kanagawa được ký kết vào 
năm 1854. Theo hiệp ước, Nhật Bản sẽ mở cửa cho Mỹ và các nước khác 
như Anh, Nga, Hà Lan, Pháp… Mậu dịch với phương Tây được thiết lập 
trở lại từ năm 1859. Trong các nước phương Tây, Anh là nước chiếm ưu 
thế hơn cả. Các loại hàng hóa như tơ sợi, trà, đồ đồng, đồ sơn mài là 
những mặt hàng xuất cảng chính của Nhật Bản. Hàng hóa nhập cảng giai 
đoạn này bao gồm: sợi bông, vải bông, len, đồ gang, đường… 

 
 

CHƯƠNG 4. MỘT SỐ NHẬN XÉT VỀ KINH TẾ NHẬT BẢN 

THỜI KỲ TOKUGAWA 
 
4.1. Thành tựu và hạn chế chính của kinh tế Nhật Bản thời kỳ 

Tokugawa 
4.1.1. Trong lĩnh vực nông nghiệp 

Việc mở rộng diện tích đất canh tác là thành công rất lớn đối với một 
quốc gia có địa hình đặc biệt như Nhật Bản. Những cải tiến trong canh tác 
và việc đảm bảo nguồn nước tưới tiêu đã góp phần làm gia tăng sản lượng 
lương thực. Với sự ra đời của các thành phố, việc cung ứng những thực 
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phẩm quý cho tầng lớp trên như cam Kishu, nho Koshu, rượu ngọt, dưa 
hấu… đã được chú trọng sản xuất. Từ đó hình thành nên các vùng chuyên 
canh cây công nghiệp, một tiến bộ mới của chính quyền và nhân dân Nhật 
Bản thời bấy giờ. Đây là những thành tựu lớn của nông nghiệp thời 
Tokugawa. Tuy nhiên, những thành tựu trong nông nghiệp Nhật Bản chỉ 
được duy trì trong thế kỷ XVII. Bước sang thế kỷ XVIII, mọi việc chuyển 
biến theo chiều hướng xấu đi, cho thấy rõ một nền nông nghiệp phát triển 
thiếu ổn định khi sức phát triển của nông nghiệp trong tương quan so sánh 
với thủ công nghiệp và thương nghiệp ngày càng giảm. Thêm vào đó, 
ghánh nặng thuế khóa, thiên tai, mất mùa, đói kém… đã làm giảm động lực 
canh tác của người nông dân. 
4.1.2. Trong lĩnh vực thủ công nghiệp và công nghiệp 

Do chính sách khuyến khích sản xuất của nhiều lãnh chúa, nhu 
cầu tiêu dùng hàng hóa, đặc biệt là sức mua của giới thị dân ngày càng 
tăng nên các ngành thủ công nghiệp Nhật Bản thời Tokugawa có nhiều 
bước phát triển vượt bậc. Việc áp dụng những kỹ thuật sản xuất mới 
cũng như khả năng mở rộng quy mô sản xuất đã góp phần tạo nên 
những biến đổi trong ngành này. Trên cả nước đã hình thành nhiều trung 
tâm thủ công nghiệp có quy mô tương đối lớn. Có những công trường 
thủ công thu hút tới hàng trăm lao động. Song, ngành này vẫn tồn tại 
một số hạn chế như: chủ yếu vẫn sử dụng các phương pháp thủ công, 
các thành tựu khoa học kỹ thuật đã được áp dụng nhưng khá muộn, chỉ 
từ sau năm 1854; một số ngành thủ công có sự phụ thuộc nhiều vào 
nông nghiệp trong nguồn nguyên liệu, và hầu hết chịu sự chi phối của 
thương nghiệp trong việc bao mua, giá cả; sự kiểm soát của chính 
quyền trong việc khai thác thủ công nghiệp chưa thực sự hiệu quả, điều 
đó dẫn đến việc khai thác quá mức một số loại khoáng sản quý như bạc 
và vàng  đã làm hao tổn lớn nguồn tài nguyên của đất nước. 

4.1.3. Trong lĩnh vực thương nghiệp 
Sự phát triển của thương nghiệp và tầng lớp thương nhân đã làm 

cho tiền tệ và tín dụng có vai trò rất lớn đối với nền kinh tế. Vẫn có sự tồn 
tại của nhiều loại tiền khác nhau nhưng thời Tokugawa đã đặt ra những 
loại tiền tiêu chuẩn, hạn chế những bất tiện của dạng “xứng lượng hóa tệ” 
trước kia. Việc tiền tệ hóa nền kinh tế đã tạo nên những thương vụ làm 
ăn, giao dịch có tính chất lâu dài trên phạm vi toàn quốc. Thương mại hóa 
và việc sử dụng tiền tệ đã tạo ra mức sống cao hơn cho người dân, tuy 
chậm nhưng bền vững và thực sự. Đồng thời, nó lôi kéo các ngành sản 
xuất địa phương và các làng vào thị trường toàn quốc. Song trong quan 
hệ thương mại với bên ngoài, đặc biệt là với các nước phương Tây, Nhật 
Bản đã trở thành đối tượng khai thác của các nước này trong những lần 
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“chảy máu bạc”, “chảy máu vàng”. Điều đó thể hiện khả năng kiểm soát 
nền kinh tế ngoại thương của Nhật Bản lúc bấy giờ rõ ràng ở mức độ yếu 
kém hơn so với các nước tư bản đang trên đường công nghiệp hóa. 
4.2. Đặc điểm kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa 

4.2.1. Nền kinh tế có mối liên hệ chặt chẽ với các yếu tố chính trị, xã hội 
Trong khi nghiên cứu về lịch sử Nhật Bản thời kỳ Tokugawa, một câu 

hỏi đặt ra là tại sao việc duy trì nền kinh tế hướng nội với chính sách tỏa quốc 
suốt hơn 200 năm (1639-1854) song kinh tế Nhật Bản vẫn phát triển? 

Môi trường hòa bình và các chính sách phát triển kinh tế, đặc biệt là 
tinh thần coi trọng thương nghiệp của các tướng quân thời Mạc phủ là điều 
kiện lý tưởng cho tăng trưởng thương mại nói riêng và kinh tế nói chung. 
Cơ chế Bakuhan taisei đã tạo nên sự phát triển năng động cho các lãnh địa 
về kinh tế, từ đó đưa đến những chuyển biến hết sức đa dạng giữa các han. 
Luân phiên trình diện trở thành nhân tố quan trọng đưa đến sự mở mang hệ 
thống giao thông vận tải, sự hình thành và phát triển các thành phố, các 
trung tâm buôn bán; Sankin kotai đã kích thích sự hưng thịnh của nhiều 
ngành kinh tế ở Nhật Bản thời Tokugawa. Sự phát triển của thành thị với 
vai trò là trung tâm sản xuất, thương nghiệp, tiêu thụ lớn cũng là một nhân 
tố quan trọng khuyến khích sự phát triển kinh tế. Hoạt động của các 
Nakama đã làm cho hoạt động kinh doanh tiền tệ, tín dụng ngày càng hoàn 
thiện, đáp ứng những nhu cầu của đời sống thị dân bấy giờ, đồng thời nó đã 
thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một bộ phận thương nhân giàu có, trở 
thành những nhân tố tiên phong cho sự phát triển kinh tế thời Tokugawa… 
4.2.2. Kinh tế Nhật Bản thời kỳ Tokugawa chịu sự chi phối mạnh mẽ 
của bối cảnh quốc tế và khu vực 

Vào cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ XVII, cùng với việc hoàn tất công 
cuộc thống nhất đất nước, chính quyền Toyotomi Hideyoshi chủ trương 
mở rộng quan hệ ngoại thương với bên ngoài, trong đó đặc biệt chú trọng 
đến khu vực Đông Nam Á. Thế nhưng, việc buôn bán với các nước 
phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh từ cuối thế kỷ 
XVI đến đầu thế kỷ XVII đã đưa Nhật Bản rơi vào tình trạng “chảy máu 
bạc”, những năm cuối của Châu ấn thuyền, nguồn bạc của Nhật Bản ngày 
càng cạn kiệt. Việc mở cửa nước vào năm 1854, một lần nữa đã làm cho 
nền ngoại thương rơi vào tình trạng không kiểm soát và dẫn đến nhiều bất 
ổn đối với nền kinh tế Nhật Bản. Điều này làm bộc lộ rõ những hạn chế của 
nền kinh tế trước yêu cầu bức thiết phải tiến hành công cuộc canh tân đất 
nước trước những áp lực nội tại và sự va chạm với sức mạnh kinh tế từ các 
nước thực dân phương Tây. 
4.2.3. Nền kinh tế phong kiến phương Đông với những tương đồng 
và dị biệt 
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Trong xã hội phương Tây trung đại, đặc điểm cơ bản của chế độ 
phong kiến là kinh tế lãnh địa với hai giai cấp chính là lãnh chúa và nông 
nô, hệ thống đẳng cấp dựa trên quan hệ lãnh chúa - chư hầu, tình trạng cát 
cứ kéo dài. Nhưng ở phương Đông, các quốc gia như Trung Quốc, Việt 
Nam kinh tế lãnh địa và quan hệ lãnh chúa - nông nô không phát triển, 
chế độ quân chủ tập quyền ra đời sớm và tồn tại lâu dài, bên cạnh sở hữu 
tư nhân còn có sở hữu nhà nước về ruộng đất, kinh tế địa chủ với quan hệ 
địa chủ - tá điền chiếm ưu thế. Song, với trường hợp của Nhật Bản thời 
Tokugawa lại không hoàn toàn mang đặc điểm của kinh tế phong kiến 
phương Đông bởi vì ở Nhật thời kỳ này có sự tồn tại và phát triển của hệ 
thống kinh tế lãnh địa. Đặc điểm này chi phối sâu sắc đến nhiều khía 
cạnh khác của kinh tế Tokugawa như tính cạnh tranh, tư hữu lớn giữa các 
lãnh địa, thúc đẩy kinh tế hàng hóa phát triển. 

4.2.4. Nền kinh tế đã có sự xuất hiện các mầm mống kinh tế tư bản 
chủ nghĩa 

Nền kinh tế thời kỳ Tokugawa mặc dù là nền kinh tế nông nghiệp 
song đã là một nền kinh tế hàng hóa sơ khai phát triển tương đối rộng 
khắp. Các chủ đất lớn bắt đầu thuê những người nông dân không có đất 
để canh tác trên đất đai của họ. Từ một nền kinh tế vốn lấy gạo làm thước 
đo và đơn vị đánh giá sự phát triển đã từng bước bị tiền tệ hóa, thị trường 
hóa một cách nhanh chóng. Sự xuất hiện của các công trường thủ công 
phân tán ở cả nông thôn và thành thị ngày càng trở nên phổ biến đã đem 
lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh. Các thương nhân không chỉ 
buôn bán, mà còn tiến hành các dịch vụ tài chính như tín dụng và đầu 
tư vào sản xuất. Hoạt động tiền tệ, tín dụng phát triển mạnh. Quá 
trình tích lũy tư bản nguyên thủy tăng lên nhanh chóng trong thời kỳ này. 
4.3. Tác động của của những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời kỳ 
Tokugawa 

4.3.1. Tác động đến chính trị, xã hội 
Sự phát triển của các ngành kinh tế đã đưa đến sự khủng hoảng của 

chế độ phong kiến Nhật Bản và sự tan rã các quan hệ giai cấp cũ và xuất 
hiện giai cấp mới. Những quy luật phát triển xã hội đã thay đổi, quan hệ 
hàng hóa tiền tệ đã làm xói mòn những giá trị tưởng chừng bất biến, làm 
thay đổi các đẳng cấp trong xã hội. Kết cấu “sĩ, nông, công, thương” đã 
thay đổi dưới tác động của kinh tế. Giai cấp có vị trí thấp nhất trong xã 
hội trước kia là thương nhân, thì giờ đây đã thao túng huyết mạch các 
ngành kinh tế và là chủ nợ của các đẳng cấp trên. 

4.3.2. Tác động đến sự phát triển của thành thị, nông thôn 
Từ thế kỷ XVII trở đi, xung quanh thành quách của lãnh chúa đã 

có nhiều hoạt động thương mại và dịch vụ, biến thành trung tâm thương 
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mại, tiểu thủ công nghiệp cùng với chức năng chính trị, văn hóa vốn có 
đã hình thành nên các “thị trấn pháo đài”. Việc thực hiện chế độ 
Sankinkotai tạo điều kiện cho giao thông và thương mại nội địa phát 
triển. Việc buôn bán với nước ngoài đã kích thích kinh tế phát triển.... Tất 
cả những điều đó làm cho số lượng và quy mô các thị trấn, thành phố 
tăng lên rất nhanh chóng, tầng lớp thị dân ngày càng đông đảo, trở thành 
một giai tầng độc lập. Thành thị đã trở thành nhân tố quan trọng trong ở 
Nhật Bản trong vấn đề chính trị và kinh tế, trong sự hình thành nền văn 
hoá đại chúng và các trào lưu tri thức. Ở nông thôn, nền nông nghiệp vốn 
dựa trên quan hệ phong kiến, quyền sở hữu đất đai thuộc về nhà nước 
phong kiến, tình trạng cát cứ của các lãnh địa dần tỏ ra xơ cứng, không 
còn phù hợp với nhu cầu phát triển của lực lượng sản xuất mới. 
4.3.3. Tác động đến văn hóa, tư tưởng 

Trước sự phát triển của các ngành kinh tế, đặc biệt là thương nghiệp 
và sự ra đời của các thành phố, vào thời Tokugawa, tầng lớp bình dân 
thành thị đã tham gia đóng góp cho nền văn hóa Nhật Bản những yếu tố 
văn hóa mới, văn hóa này được gọi là “văn hóa thị dân”. Nếu như Shogun 
và daimyo lấy Nho giáo làm tư tưởng cai trị, tầng lớp samurai có Bushido 
(Tinh thần võ sĩ đạo) thì dưới tác động của sự phát triển kinh tế, Đinh nhân 
đạo đã được khai sinh trong thời kỳ Tokugawa. Từ đây, người Nhật có thái 
độ coi trọng thương nhân và trang bị cho thương nhân đạo đức kinh doanh: 
kinh doanh không phải chỉ là làm giàu cho gia đình và bản thân, kinh 
doanh là phải vì lợi ích của cộng đồng và của đất nước. Điều này cắt nghĩa 
tại sao phần lớn các tập đoàn tư bản công nghiệp nắm giữ mạch máu then 
chốt ở Nhật Bản về sau đều có nguồn gốc từ thương mại. Nhiều trí thức, 
nhà tư tưởng của phong trào này đã thông qua các tài liệu, sách báo từ Hà 
Lan và các nước trong khu vực để hiểu rõ về sức mạnh kỹ thuật, tiềm lực 
kinh tế của các nước phương Tây. Nhờ vậy mà nhiều thành tựu khoa học, 
kỹ thuật của phương Tây được du nhập vào Nhật Bản. 
4.3.4. Chuyển biến của kinh tế thời kỳ Tokugawa đã chuẩn bị những 
điều kiện cần thiết cho Minh Trị Duy tân 

Kinh tế thời Tokugawa đã tạo ra các tiền đề căn bản cho Minh Trị Duy 
tân bao gồm: (1) Đã có một nền nông nghiệp phát triển cả về diện tích và sản 
lượng; (2) Đã hình thành một thị trường quốc gia thống nhất; (3) Có sự phát 
triển mạnh mẽ của thương mại, tài chính và đẳng cấp thương nhân giàu có; 
(4) Sự gia tăng của nền sản xuất tiền hiện đại trong các ngành chế biến, sản 
xuất hàng tiều dùng, hàng thủ công mỹ nghệ… nhờ sự khuyến khích phát 
triển các ngành thủ công nghiệp và công nghiệp của chính quyền các han và 
Mạc phủ. Đây chính là những điều kiện cần thiết cho quá trình công nghiệp 
hóa, hiện đại hoá đất nước vào thời Minh Trị. 
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KẾT LUẬN 

 
1. Xuyên suốt lịch sử 268 năm, chính quyền Tokugawa đã giải 

quyết tương đối thành công nhiều vấn đề đặt ra trong xã hội Nhật Bản, 
đưa Nhật Bản bước vào thời kỳ hoà bình, ổn định lâu dài nhất trong lịch 
sử. Chính môi trường hoà bình, ổn định đó đã tạo nên những điều kiện 
thuận lợi cho sự chuyển mình mạnh mẽ về kinh tế. Việc phát triển và 
hoàn thiện bộ máy chính trị từ trung ương đến địa phương ở một quốc gia 
có địa hình đặc biệt như Nhật Bản là nền tảng vững chắc cho sự phát triển 
về kinh tế. Bối cảnh và thể chế chính trị, tương đối tập trung về mặt chính 
trị nhưng lại phân quyền về kinh tế, sự phân quyền ấy càng về sau càng 
trở nên điển hình. Chính môi trường này đã tạo đà cho các nhân tố kinh 
tế, các thành phần kinh tế và các không gian kinh tế có điều kiện phát 
triển. Trong khi các quốc gia khác ở khu vực đang diễn ra quá trình phân 
liệt sâu sắc của chế độ phong kiến bởi các yếu tố nội tại và sự xâm nhập 
của chủ nghĩa thực dân phương Tây thì Nhật Bản lại có môi trường chính 
trị, xã hội tương đối thuận lợi cho những chuyển biến kinh tế với việc 
hình thành một thị trường quốc gia thống nhất và tự chủ. Chính sách đối 
ngoại linh hoạt, đầy sáng tạo phần nào đã giúp Nhật Bản xây dựng nền 
kinh tế hướng nội, có thể kiểm soát, khắc phục được tình trạng mất cân 
bằng trong cán cân xuất nhập khẩu giai đoạn cuối thế kỷ XVI đầu thế kỷ 
XVII và sau khi mở cửa đất nước trở lại vào năm 1854 với hai đại dịch 
“chảy máu bạc” và “chảy máu vàng” trong lịch sử. 

2. Những chuyển biến kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa là một quá 
trình phát triển tiếp nối mà kết cấu kinh tế đã được đặt nền móng từ các 
thời kỳ trước; trên cơ sở  đó hoàn thiện, bổ sung và tách rời các yếu tố. 
Nền kinh tế lãnh địa được ra đời từ thời Mạc phủ Muromachi, vẫn tiếp 
tục phát triển và trở thành đặc trưng của kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa, 
hoàn toàn khác biệt với các nước trong khu vực châu Á, nhưng lại mang 
nhiều nét tương đồng với Tây Âu trung đại. Đặc tính lưỡng hợp Đông – 
Tây này là một trong những cơ sở cho sự chuyển mình ngoạn mục của 
Nhật Bản trong các thời kỳ sau này. Kinh tế Tokugawa đã có sự phân 
định rõ cấu trúc kinh tế với sự tách rời giữa nông nghiệp và thủ công 
nghiệp và manh nha cho sự độc lập giữa thủ công nghiệp và công nghiệp. 
Thủ công nghiệp đã trở thành một ngành kinh tế độc lập chứ không còn 
là một ngành phụ để người nông dân tranh thủ lúc nông nhàn như trước 
đây. Nếu như ở các nước phương Đông khác, nông nghiệp và thủ công 
nghiệp luôn có mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ thì ở Nhật Bản, thủ 
công nghiệp lại sớm trở thành một ngành độc lập và gần gũi với thương 
nghiệp hơn là nông nghiệp. Nhiều thương nhân, đồng thời là chủ xưởng, 
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nhà đầu tư vốn cho các ngành thủ công nghiệp và công nghiệp. Với sự ra 
đời của các công trường thủ công, một số ngành công nghiệp từng bước 
được định hình và phát triển độc lập, mặc dù tỉ trọng của ngành so với 
toàn bộ nền kinh tế là chưa nhiều. Trong khi một số nước như Trung 
Quốc, Việt Nam… nhà nước phong kiến vẫn quản lý chặt chẽ thủ công 
nghiệp nhằm phục vụ chủ yếu cho các nhu cầu tiêu thụ của triều đình thì 
ở Nhật Bản với chính sách khuyến khích của Mạc phủ, sự cạnh tranh giữa 
các lãnh địa, thủ công nghiệp nói riêng và các ngành kinh tế nói chung đã 
có tính chất hàng hóa rõ rệt. 

3. Do sự chi phối của bối cảnh quốc tế và khu vực, kinh tế Nhật 
Bản thời kỳ Tokugawa thể hiện rõ khuynh hướng vận động qua ba giai 
đoạn phát triển căn bản. Giai đoạn đầu diễn ra vào những thập niên đầu 
thế kỷ XVII, Nhật Bản đã tiến hành giao lưu buôn bán rộng rãi với các 
nước phương Tây như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Hà Lan… Trong khu 
vực, thông qua chính sách Shuinshen (1592-1637), quan hệ giao thương 
giữa Nhật Bản và các nước Đông Nam Á diễn ra mạnh mẽ chưa từng 
có. Chính quyền Tokugawa đã nhận thức rất rõ tầm nhìn ngoại thương 
khi thực hiện chính sách này, một mặt xóa bỏ thế độc quyền trong buôn 
bán của phương Tây, mặt khác hướng tới một thị trường rộng lớn, giàu 
tiềm năng như Đông Nam Á. Trong hơn 200 năm thực hiện “đóng cửa” 
ở giai đoạn thứ hai (1639-1854), thông qua trường hợp Hà Lan, nước 
phương Tây duy nhất được hiện diện trên đất Nhật, Mạc phủ Tokugawa 
vẫn tiếp cận được với hàng hóa và các tiến bộ khoa học kỹ thuật từ 
phương Tây. Tầm nhìn chiến lược ấy không phải một nhà nước phong 
kiến đương thời nào cũng có được bởi đa phần các quốc gia châu Á tỏ 
ra xa lạ và kháng cự trước làn sóng văn minh Âu hóa thì Nhật Bản, hơn 
ai hết, hiểu rất rõ sức mạnh của phương Tây để học tập và vượt lên. Bên 
cạnh trường hợp của Hà Lan, với sự hoạt động của bốn cửa khẩu 
(Nagasaki, Tsushima, Satsuma, Matsumae), tỏa quốc đã không làm 
Nhật Bản tách biệt với thế giới bên ngoài. Trên thực tế, ngoại thương 
vẫn hoạt động một cách có kiểm soát và thể hiện rõ quyền chủ động của 
Mạc phủ Tokugawa trong việc lựa chọn hàng hóa và định mức thuế 
quan. Về mặt lịch sử, giai đoạn này Nhật Bản chỉ buôn bán trực tiếp với 
Hà Lan, Trung Quốc, Triều Tiên song nhiều sản phẩm tân tiến của văn 
minh phương Tây, các nông lâm thổ hải sản quý ở khu vực Đông Nam 
Á vẫn là những mặt hàng được trao đổi gián tiếp thông qua các chủ thể 
này. Thực hiện chính sách tỏa quốc hơn 200 năm, song kinh tế Nhật 
Bản thời kỳ này vẫn phát triển về ngoại thương, vẫn xây dựng được nền 
kinh tế hướng nội vững vàng, kiện toàn để đủ sức đối phó khi thực dân 
phương Tây quay trở lại. Ở giai đoạn cuối cùng (1854-1868), nền kinh 
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tế đã bộc lộ nhiều dấu hiệu khủng hoảng, suy thoái nhưng đây hoàn toàn 
không phải là mô hình suy thoái tuyệt đối mà là sự suy thoái do mâu 
thuẫn giữa lực lượng sản xuất tư bản chủ nghĩa với quan hệ sản xuất 
phong kiến lỗi thời. Như vậy, sự suy thoái, khủng hoảng này là dấu hiệu 
cho sự thay thế nhau của các hình thái kinh tế xã hội chứ không phải phải 
suy thoái để lụi tàn. 

4. Nông nghiệp là lĩnh vực được ưu tiên phát triển hơn so với các 
ngành kinh tế khác bởi nông nghiệp luôn được xem là bộ phận sản xuất 
cơ bản của xã hội tiền cận đại. Đại đa số thành phần trong xã hội là 
nông dân. Thời kỳ Tokugawa vẫn là một xã hội thuần nông nghiệp với 
khoảng 80% dân số là nông dân mặc dù tỷ lệ này sau đó giảm dần. Do 
đó, cả Mạc phủ lẫn các lãnh chúa đều đặt trọng tâm đường lối chính trị 
của họ vào việc chấn hưng nông nghiệp và cai trị nông dân. Mạc phủ 
luôn chăm lo ưu tiên cho việc phát triển nông nghiệp bằng cách đưa ra 
những biện pháp cụ thể như khai khẩn ruộng đất mới, thực hiện chính 
sách ổn định nông nghiệp, nông thôn, cải tiến nông cụ và phân bón, đa 
dạng hóa giống cây công trồng... Nhờ đó, đầu ra của sản phẩm nông 
nghiệp ngày càng tăng vào giai đoạn cuối Tokugawa, mặc dù diện tích 
đất canh tác cũng như nhân khẩu chỉ duy trì ở mức bình ổn. Nông 
nghiệp vẫn được xem là rường cột của nền kinh tế song thủ công 
nghiệp, thương nghiệp cũng ngày càng phát triển mạnh mẽ, từng bước 
làm biến đổi nông nghiệp nông thôn và sự thay đổi nhanh chóng của các 
thành thị. Điều này bộc lộ rõ tư duy kinh tế của chính thể, một mặt vẫn 
coi trọng kinh tế nông nghiệp nhưng mặt khác cũng rất chú trọng kinh tế 
thủ công nghiệp và thương nghiệp. Nhờ vậy, vai trò dẫn dắt của kinh tế 
công thương nghiệp trong các đô thị dưới những tác nhân văn hóa, tư 
tưởng, xã hội thể hiện ngày càng rõ nét. Trong khi đó, phần còn lại của 
của phương Đông vẫn coi kết cấu “sĩ, nông, công, thương” là chuẩn mực 
với tinh thần “trọng nông, ức thương”. Chính sự chuyển đổi nền kinh tế 
theo hướng phi nông nghiệp càng làm cho mâu thuẫn bên trong của chế 
độ phong kiếm Nhật Bản thêm trầm trọng. 

5. Rõ ràng, kinh tế Nhật Bản thời Tokugawa đã xuất hiện nhiều 
dấu hiệu của kinh tế hàng hóa tiền tư bản chủ nghĩa. Bản chất vẫn là 
kinh tế phong kiến nhưng bước đầu đã xuất hiện những mầm mống kinh 
tế tư bản chủ nghĩa. Trước hết phải kể đến vai trò của tiền tệ đối với các 
hoạt động kinh tế, đặc biệt là nội thương và ngoại thương. Với sự ra đời 
của hệ thống Ngân hàng Osaka vào năm 1670, các hình thức tín dụng 
khác nhau như chứng khoán, hóa đơn, chứng từ trao đổi… đã làm cho 
các trao đổi hàng hóa được thuận lợi hơn. Mặc dù vẫn còn sự tồn tại của 
các loại tiền khác nhau và sự bất tiện của các dạng “xứng lượng hóa tệ” 
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dẫn đến những phức tạp trong sử dụng và lưu thông nhưng đây vẫn là 
sự chuẩn bị cần thiết cho việc thống nhất tiền tệ vào thời Cận đại. Cùng 
với sự phổ biến của tiện tệ, các dấu hiệu khác của kinh tế tư bản chủ 
nghĩa như hiện tượng làm thuê, hiện tượng chiếm hữu ruộng đất để kinh 
doanh theo phương thức mới của địa chủ; hiện tượng mua bán ruộng 
đất… ngày càng trở nên phổ biến ở nông thôn, từng bước làm tan rã nền 
kinh tế lãnh địa để hướng tới một thị trường chung thống nhất. Với sự 
lớn mạnh của đẳng cấp thương nhân là các hoạt động kinh tế thịnh đạt 
của hệ thống các hiệp hội buôn bán, các cơ sở đổi tiền… đã đưa thành thị 
trở thành những thị trường tiêu thụ rộng lớn của các nhà buôn trong việc 
cung ứng các nhu cầu thiết yếu cho đời sống thị dân lúc bấy giờ. Thương 
nhân Nhật Bản thời Tokugawa ngày càng trưởng thành về số lượng và 
chất lượng, hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực. Chính sự chuyển biến của 
các ngành kinh tế đã từng bước thúc đẩy quá trình tích tụ tư bản vào một 
bộ phận thương nhân giàu có. Đây chính là sự chuẩn bị về mặt nhân lực 
cho công cuộc cải cách Minh Trị Duy tân. Các công trường thủ công ra 
đời, các trung tâm thương mại sầm uất, sự trưởng thành về kinh tế và tư 
tưởng của tầng lớp thị dân, quý tộc tư sản hóa là những điều kiện tích 
cực, không thể thiếu cho sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản sau 
này. Chính sự chuyển biến về kinh tế đã tác động đến sự thay đổi của 
chính trị, xã hội, tư tưởng… So với các quốc gia châu Á đương thời còn 
chịu sức nặng của nền quân chủ chuyên chế thì ở Nhật Bản cơ sở kinh tế, 
cơ sở xã hội và cơ sở tư tưởng cho sự ra đời của một nhà nước tư sản 
đang từng bước được tạo dựng dưới thời Tokugawa. 
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INTRODUCTION 

 

1. The rationale of the research 
Japan is an island nation located on the east side of Asia, covering 

an area of 378,000 km² with four main islands: Hokkaido in the north, 
Shikoku and Honshu in the middle, Kyushu in the south. This country is 
located in the eastern part of the Korean Peninsula, Russia, China, 
stretching from the Sea of Okhotsk in the north to the East China Sea in 
the south. Japan not only acquires reputation for its rich cultural tradition 
but also is one of the countries with modern industry and a civilized 
society. Japan is also known as one of the three largest economic powers 
in the world. This country possesses the third-largest economy in terms of 
gross domestic production as well as purchase which is only after the 
United States and the People's Republic of China. Japan is the fifth-
largest country in the world with regards to the national defense’s 
investment; ranks 4th in international exports and ranks 6th in the 
international imports. This country is also a member of the United 
Nations, the World's Leading Industries Group (G7) and the Asia-Pacific 
Economic Cooperation (APEC). 

The position, stature and uniqueness of Japan have always been 
the subject of many scholars in the world. There are various articles and 
research aiming to identify the distinguishing characteristics of 
historical periods as well as their role in the development of the country. 
From this perspective, the history of Japan in general and the economy 
of the Tokugawa Bakufu (1600-1868) in particular have been 
investigated with new approaches from the experts. This is the period 
when the economic base of the country still depended mainly on 
agriculture, along with the development of the commodity economy and 
currency. Particularly, the new manifestations of trade with the 
economic strength of the business world are increasingly obvious.  

The development of domestic and foreign trade, agriculture and 
handicrafts, the dramatic growth of businessmen class and the 
development of major cities such as Osaka, Edo, Kyoto have become 
economic essences, targeting at a unified domestic market through the 
operation of the banking system and credit. Despite the paying "high 
cost" for "golden drain” and “silver drain”, the Tokugawa Bakufu's 
response to the West contributed to "preserving" national security and 
sovereignty. As a result, Japan did not lose independence in the hands of 
Western colonialists but it became a "counter-state" to those countries in 
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the late 19th and early 20th centuries. Because of these achievements, 
many critics praise the Meiji Restoration as the "great revolution" of 
Asia, bringing Japan to great heights as a great power with the help of 
Western technology. Therefore, when studying the history of Japan, 
most researchers tend to acclaim the Meiji Restoration and consider it 
as the basis for the development of Japan afterwards. Evidently, the 
Meiji Restoration has been of great value to the development of the 
Japanese economy. However, there are some research questions that 
have been raised such as: In which state was Japanese economy in the 
period before the Meiji Restoration - the Tokugawa Period (1600-
1868)? What were the premise and conditions that this period prepared 
to form a favorable background for the success of Meiji Restoration’s 
industrialization and modernization? If there had been no economic 
changes happening in the Tokugawa period, would Japan have 
succeeded in the transformation? In order for the Meiji Restoration 
became successful, would the economic foundations built since the 
Tokugawa Bakufu be a must? From that perception, we realize that the 
study of the transformation of the Japanese economy in the Tokugawa 
period has a great significance in recognizing the close connection 
between the past and present, between tradition and modernity, and in 
the better understanding of the miracle advancement of this country. 

In terms of scientific significance, through the study of the 
economic transformation of Japan in the Tokugawa period, we wish to 
highlight a remarkable historical development of a nation with many 
historical and cultural similarities with Vietnam. On that basis, we also 
want to point out the changes of economic sectors in the Japanese 
economic overview of the Tokugawa period (1600-1868) – a vital 
period in the history of Japan and also a research field received much 
attention in Vietnam for the time being. The dissertation aims to provide 
new and comprehensive insights into the fundamental dynamics of 
Japan's spectacular transition in modern times. 

In terms of the practical implications, from the study of experiences 
in the process of adopting policies, development strategies and the 
economic changes of Japan throughout the history, Vietnam can have 
valuable experience in the process of industrialization and modernization 
while, at the same time, Vietnam and Japan have been building a good 
strategic partnership. Simultaneously, through the process of development 
and transformation, we can also observe the exemplary characters, the 
spirit of solidarity, diligence, studiousness, enthusiasm, and creativity of 
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Japanese. Moreover, Vietnam and Japan have always been in a good 
relationship with constant exchange, assistance and cooperation in various 
fields. Enhancing this mutual understanding will contribute to building a 
lasting and deeper relationship between two countries. 

Given these significances mentioned above, we decided to choose the 
topic “The Transformation of Japanese Economy in the Tokugawa (1600-

1868)” for our doctoral thesis, majored in World History with the desire to 
contribute the reference and insights into the study of Japanese history. 

2. Research aims and tasks 
Research aims: The thesis focuses on presenting and analyzing the 

basic foundations of the Tokugawa economic transition; clarifying the new 
development steps, outstanding trends, and economic characteristics of 
Japan; The thesis also re-establishes and deepens the analysis of the 
Tokugawa-Japanese economic transition (both positive and limited sides) 
in order to recognize the importance of establishing the premises and 
conditions for the Meiji Restoration. 

Research tasks: " The Transformation of Japanese Economy in 
the Tokugawa period (1600-1868)" performs the following tasks: 

- Analyze the factors affecting Japanese economic transformation in 
the Tokugawa period, including the development of economic sectors prior 
to 1600, the penetration of Western countries; the political and social 
context, the impact of the policies on the transformation of Japanese 
economy in the Tokugawa period. These factors are considered as the 
driving force for the growth of the Japanese economy in this period. 

- Analyze new developments in the Tokugawa economic structure, 
the relation and interaction between the components of the structure in the 
fields of agriculture, handicrafts, industry and commerce in order to 
recognize the role of politics, policy in the movement tendency of the 
environment and economic space as well as the diversity of economic types 
of Tokugawa. 

- Give evaluation of the achievements, limitations, characteristics 
and impacts of the Tokugawa economy for the later period. 

3. Subjects and Scope of study 

3.1. Research subject 
The transformation of Japanese economy in the Tokugawa period from 

1600 to 1868 in the fields of agriculture, handicrafts - industry and commerce. 

3.2.  Scope of study 
The research scope of the thesis is determined in some aspects as 

follows: 
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Spatial scope: The study area of the thesis are regions in Japan 
during the Tokugawa period which consist of four main archipelagos: 
Hokkaido, Honshu, Shikoku and Kyushu; excluding the islands and 
archipelagos of the Ryukyu Kingdom2. In addition, under the Tokugawa 
period, Japan had relationship with a number of countries, the research 
spatial scope can be extended to some territories outside Japan such as 
Southeast Asia, Korea and China. 

Time scope: The time scope of the thesis is the Tokugawa 
Bakufu, which began when the Tokugawa clan held real power in Japan 
after the victory of the Sekigahara (1600) until the Bakufu handed 
power back to the Emperor Meiji (1868). 

Scope of the research’s content: The thesis focuses on factors 
affecting the Japanese economy in the Tokugawa period and the 
transformation of economic sectors from 1600 to 1868 in the main 
fields: agricultural economics, industrial and commerce. 

4. Data rources 
Key documents used in this thesis include the following sources: 
1. The original materials providing the official information with 

high credibility, laying the foundations for the completion of the contents 
of the thesis such as some Tokugawa Bakufu policies, reports of Western 
businessmen; diplomatic correspondence between Japan and countries 
inside and outside the region; Pictures, maps, tables of figures ... 

2. Research works, monographs, reference books, articles published 
in specialized journals, presentations at scientific conferences related to 
thesis topics of researchers in and abroad announced in recent years. 

3. Some theses, dissertations, textbooks and materials posted on 
Internet websites that are related to the contents of the thesis. 

The sources of this thesis are mainly in Vietnamese or English; 
presented in the form of articles, special topics in the form of books, 
digital files of Vietnamese authors, Japanese and Western scholars. 

5. Approaches and research methods of the thesis 
5.1. Approaches 

The thesis is based on the deep understanding of dialectical 
materialism and the historical materialism of Marxism-Leninism. This 

                                                 
2 A kingdom that dominated most of Ryukyu Islands from the 15th to the 19th 

centuries. This kingdom stretched from the islands, mainly the Okinawa 

Islands to the Amami Islands, as a part of Kagoshima in the south of today's 

Kyushu Island. The Ryukyu Kingdom was officially incorporated into Japan in 

1879, becoming Okinawa. 
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is the theoretical basis when processing the sources. We analyze and 
evaluate the events and critical issues while studying the transformation 
of the Japanese economy in the Tokugawa period to recognize the 
connection of historical events to maintain an objective viewpoint of the 
issues’ nature from a scientific perspective. 

5.2. Research methods 
With regards to the field of history, historical methods and logical 

methods are the main methods used when applying the thesis into two 
aspects: contemporary and historical methods. With the help of the 
historical method, the thesis reconstructs the economic picture of Japan 
under the Tokugawa Bakufu in specific fields, including agriculture, 
handicrafts and commerce. Applying logical method, on the basis of 
accessible resources, the thesis outlines the new developmental system, 
the changes of Japanese economic sectors in this period to explain some 
necessary conditions for the success of the Meiji reform. 

In addition, in order to clarify the development of economic 
sectors, the thesis also uses other research methods such as statistical 
methods, analysis, comparison, comparison, historical divergence. In 
particular, to clarify the internal relations between the elements that 
influence the Japanese economy in the Tokugawa period, to a certain 
extent, we also apply the systemic, structural and methodological 
approach and area method in this research. 

6. Contributions of the thesis 
On the basis of inheriting the research results of domestic and 

foreign projects, the contributions of the thesis are mainly in the 
following aspects: 

6.1. Scientific contributions: 
First, the thesis provides a comprehensive and systematic picture 

of the changes of the Japanese economy during the Tokugawa period 
(1600-1868). 

Second, the thesis also analyzes of fundamental historical events 
related to the following key issues: (1) factors influencing developmental 
processes and transformation in economic sectors; (2) development and 
transformation of economic sectors (agriculture, handicrafts – industry and 
commerce); (3) the achievements, limitations, characteristics and impacts 
of the Tokugawa period economy on Japanese history. 

6.2. Practical contributions 
As a doctoral thesis, the work focuses on the transformation of 

the Tokugawa economy. The results of this thesis will be a source of 
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reference for the teaching, studying and doing research for students, 
practitioners and those who are interested in Japanese history, especially 
in the Tokugawa period from an economic point of view. 

From the practical point of view, Vietnam can draw on the 
lessons needed in the process of industrialization and modernization, 
which is of significance in the current context when Vietnam and Japan 
have established a good strategic partnership. 

7. Structure of the thesis 
Apart from the introduction, conclusion, list of references and 

appendices, the thesis consists of: 
Chapter 1: An overview of the research 
Chapter 2: Factors affecting the Japanese Economy in the 

Tokugawa Period  
Chapter 3: Japan's economic transformation in major fields in 

the Tokugawa Period (1600-1868) 
Chapter 4: Evaluation of the Japanese economy in the Tokugawa Period  
 

CONTENT 
CHAPTER 1. AN OVERVIEW OF THE RESEARCH 

 
1.1. Domestic research works related to the thesis 

Based on the sources of the Tokugawa (1600-1868) Japanese 
economy and related issues, we split into two major content areas: 

Group 1: General studies of Japanese History 
The history of Japan has been studied and published by many 

scholars in various publications such as: Early Modern Japanese (1991) 
by Vinh Sinh; The History of Japan (1995) by Phan Ngoc Lien; The 
History of Japan (1995) by the collective work of Hanoi National 
University (1995); The History of Japan (1997) by Phan Ngoc Lien 
(editors); The History of Japan (2006) by Nguyen Quoc Hung (editors); 
Textbook of Japan’s history (2015) by Nguyen Nam Tran. The similarity 
of these works is the focus on systematizing the documents related to 
the history of Japan, including the economic transformation in the 
Tokugawa period. These works are extremely valuable, containing 
important information that can be consulted for thesis research. 

Group 2: Studies specialized in the Tokugawa Bakufu (1600-

1868) 
In this group, we divided into two groups: 
The first is the articles dealing with specific issues such as 
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politics - society - education in the Tokugawa period in general such as: 
“The structure of feudal society in Edo period, from 1600 – 1651” 
Journal of Japanese Studies, Nguyen Thi Hong Van (2000); “Introvert 
features of Edo culture”, Journal of Japanese and Northeast Asian 
Studies, Nhat Vuong (2005); "The Urban Society and Culture of Japan 
in the Edo Period", Journal of Culture and Art, "Oda Nobunawa, 
Totoyotomi Hideyoshi and Tokugawa’s role in unification Japan," 
Journal of Northeast Asian Studies, Nguyen Van Tan (2012) ... 

The second is the articles mentioning specific areas of the 
Tokugawa economy, including: "Some thoughts on the Tokugawa 
period in Japanese history"; "Reasons for Japan's Tokugawa economic 
growth"; "The economic status of the samurai class in Tokugawa period 
in Japan"; "Some features of business class and trading activities in 
Tokugawa period in Japan"; "The Economic Transformation of Japan in 
the Edo Period: The Premise for the Development of Modern Japan". 

In addition, the history of the Tokugawa period has been a subject 
of various masters and doctoral theses.  

Group 3: Research articles on trade relations between Japan 

and other countries in and outside the region 
"The Dutch in the early years in Japan", "The trade relations 

between Japan and Siam in XVI – XVII centuries", "The trade relations 
between Japan and the Philippines XVII – XVIII centuries", " The trade 
relations between Vietnam and Japan in XVI – XVIII centuries", 
“Foreign trade in Dang Ngoai and relationship between Vietnam and 
Japan in XVII century”, “South – East sailing boats to Japan in XVII – 
XVIII centuries”. In addition to these works mentioned above, a work by 
Nguyen Van Kim - "The Sakoku policy of Japan in Tokugawa period - 
causation and consequences” contains a huge amount of knowledge 
about Japanese history in the phase of implementing sakoku policy.  

In addition to the works of Nguyen Van Kim mentioned above, 
there are also studies such as: "Japan in the Shuinsen Period and 
international trade relations", Journal of Japanese Studies, Trinh Tien 
Thuan (2000); Nguyen Van Tan (1998), "The closed – door policies of 
Vietnam and Japan in relations with Western countries in early modern 
times”, Journal of Japanese Studies and so on. They present another 
point of view about the Edo period with the intersection, mutation, 
influence before, during and after the sakoku period. 

1.2. Foreign research works related to the thesis  
With the accessible materials, we divide foreign research works 
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into two groups: 

Group 1: The works referring to the whole process of Japanese 

history from ancient to modern times. 
First and foremost, it is worth mentioning the researcher George 

Sansom with A History of Japan including three volumes that have been 
translated into Vietnamese. This is a valuable work for researchers and 
historians majored in Japanese history through ages to consult. In 
Japanese History of R.H.P. Mason & J.G. Caiger (2003), two authors 
explained in detail the history of Japan from the beginning to the reform 
of democracy in Japan from 1945 to 1951. 

Edwin O. Reichauer (1998) - Former US Ambassador in Japan, 
published some works such as: Japan - Past and Present and Japan and 
A story of a nation. These are authentic and insightful books on 
Japanese history. He explored the changes in the social structure, 
explaining the causes of the growth and decline of the Tokugawa 
Bakufu. In the work “Why did Japan succeed? Western technology and 
Japanese personality”, Michio Morishima, a Japanese economist, make 
unique comments on the Meiji Restoration to Japanese history. 

Group 2: Research articles on the Tokugawa Bakufu in general 

and the economic situation in particular. 
Tokugawa Japan (The social and economic antecedents of modern 

Japan) is a collection of scholarly works by scholars such as Chie 
Nakane, Satoru Nakamura, Katsuhisa Moriya and Shinzaburo Oishi 
published by the Tokyo University Press. The Cambridge history of 
Japan, vol 4: Early modern Japan edited by John Whitney Hall, has 
commissioned a number of studies by Japanese authors and experts 
from prestigious universities around the world. world. Another work by 
John Whitney Hall - Japan before Tokugawa (Political Consolidation 
and Economic Growth 1500-1650), is also a collection of articles on 
Japanese economic and political issues prior to the Tokugawa period, 
particularly emphasizing to the process of gaining the authority of the 
Tokugawa. Most notable article in this collection is "Returns on 
Unification: Economic Growth in Japan 1550-1650" by Kozo 
Yamamura. Charles David Seldon, with “The rise of the merchant class 
in Tokugawa Japan 1600-1868”, has in-depth studies into business 
class from social and political to capital-intensive activities, lending 
money on usury and so on.  Another work was published in 2012 by 
Michael Smitka called the Japanese Economic History (1600-1960) - 
The Japanese Economy in the Tokugawa Era, 1600-1868. This work is 
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considered as a valuable document written from the economic angle.  
In the article "Economic Growth in Tokugawa Japan (1600-

1868)", in 2009, Michael Smitka presented objective data on the 
Japanese economy, particularly the persuasive evidence of the 
development of agriculture such as the change in the area of cultivation, 
the improvement of cultivation techniques and the diversification of 
plant varieties. The work “The Decline of Japanese Firearm 
Manufacturing and Proliferation in the Seventeenth Century” by 
Alexander Astroth (2013) discusses an aspect of craft production – 
Tokugawa’s policy towards restricting arms production. Kenichi Ohno, 
in his article "The Economic Development of Japan" (2006) gives a 
different opinion of the position of the Tokugawa economy in the whole 
history of this country.  

In addition to the research works in English, there are sources 
written in Japanese by authors such as Hayami Akira with "The History 
of the Japanese Economy" and "The Social Economy of Japan in early 
modern period"; "Economic System in Edo period" and "Business of the 
Edo Businessmen" by Suzuki Kozo ... "History from the Ecological 
Viewpoint: Japanese Civilization in the Context of the World" by Tadao 
Umesao refers to the uniqueness of the evolution of Japanese history in 
the context of regional and world history. 

1.3. Evaluation of the results of research projects related to the 
thesis and the issues posed in the thesis  

1.3.1. Evaluation of the results of research projects related to the thesis 
Based on an overview of the study of the Japanese Tokugawa 

economy (1600-1868), we have reached these following conclusions:  
Firstly, the economic changes of Japan in the Tokugawa period 

in particular and the history of Japan in general have attracted a great 
deal of Vietnamese and foreign researchers’ interest. They have 
achieved remarkable results, demonstrating abundant findings in this 
field. However, within our accessible material, we find that no thesis 
has studied systematically and comprehensively the Japanese economic 
transformation in the Tokugawa period (1600-1868). In “Japanese 
Economic History (1600 – 1960), Michael Smitka discusses mainly the 
Tokugawa economy in the article named "The Japanese Economy in the 
Tokugawa Era, 1600-1868." However, as discussed above, this is 
basically a collection of papers by various authors with diverse 
perspectives on Tokugawa economy, not a comprehensive one. 

Secondly, in Vietnam, domestic research works related to issues 
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of Japanese history in the Tokugawa period spread in many areas, 
focusing mainly on trade between Japan and the countries inside and 
outside the region through the ages. The most noticeable work was 
conducted by Nguyen Van Kim, which are presented in many 
monographs such as "Japan and Asia - Historical connection and 
Socio-Economic Transformations", "History of Japan" by Nguyen Quoc 
Hung (editor) or "History of Japan" by Nguyen Nam Tran ... These 
works provide a deep and comprehensive insight into the development 
of many economic sectors, which is a reliable source for us to consult. 
However, in our opinion, these are the studies about the Japanese 
economy in Tokugawa period which was placed in the course of 
Japanese history in general and not as an independent work focused 
solely on transformation as the purpose of this thesis.  

Thirdly, in other countries, the number of research works related 
to this issue is also very enormous and diverse, but mainly focuses on 
the overall presentation of Japanese history. Within our limited access, 
we find that the Japanese economic changes in the Tokugawa period 
were mainly presented in forms of various aspects of the economy. 
Some speculative studies written by foreign scholars mostly from the 
perspectives of economics. 

Fourthly, although there have been various articles and books on 
the Tokugawa Bakufu, there is still a need for in-depth research into the 
many essential aspects of the period in terms of economy, politics, 
society as well as regional and international relations. Therefore, the 
focus of the thesis are the new developments, the changes in the 
economy in this period, to explain the premises and conditions for the 
success of the Meiji reform. 

1.3.2. Some issues posed to address in the thesis 
From the most insightful and comprehensive view of the Tokugawa 

economic transformation as an overall research work, there are a number of 
issues that need to be addressed: (1) What are the economic achievements 
and limitations in this period? (2) How did the transformation of economic 
sectors take place? (3) What were the causes of the transformation? (4) 
What were the economy’s impacts on politics, culture and society? (5) 
Along with the changes in agriculture, trade, handicrafts, what premise did 
the economy in the Tokugawa period create for Meiji Restoration?  

From these perceptions, in the spirit of successively inheriting the 
achievements of the leading researchers, we take that as the motivation 
and the basis for the completion of the thesis “The Transformation of 
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Japanese Economy in the Tokugawa (1600-1868” 

CHAPTER 2. FACTORS AFFECTING THE JAPANESE 
ECONOMY IN TOKUGAWA PERIOD 

 

2.1. The political and social situation of Japan in the Tokugawa period  
2.1.1. Political situation  

After taking over the authority, Tokugawa Ieyasu (1542-1616) 
introduced some policies on building a stable political institution, in 
order to re - establish peace and national unity, strengthen the power of 
centralized feudalism through the parallel operation: the head of Bakufu 
was the Shogun. Tokugawa in Edo and daimyo ruled approximately 265 
territories. This political institution was called the Bakuhan system 
(Bakuhan taisei). This institution demonstrated the centrality in the 
control of the Bakufu, and at the same time, presented a very deep 
decentralization that enabled the economic development. In order to 
institutionalize the bureaucracy, in 1615, the Tokugawa government 
issued Buke Shohatto – a law taking control of the daimyo, especially to 
validate the regulation sankin kotai (alternate attendance). With regards 
to the Emperor royal court in Kyoto, the Tokugawa authority continued 
to enforce the policy, on the one hand, to increase the prestige of the 
Emperor, and on the other hand, to take control and prevent the 
possibility of the emperor's association with the daimyo.  

2.1.2. Social situation 
The Tokugawa authority based on the social conception of 

Confucianism, dividing the society into four the classes: samurai, 
peasants, merchants and artisans, in which samurai was placed on top of 
the society. Peasants were the second class, accounting for about 80% of 
the population. In Japan, the boundary to distinguish between merchants 
and artisans was unclear as these two classes were commonly referred to 
as chonin. Merchants maintained the lowest status among the population 
but were increasingly economically viable and gradually became the 
creditors of the Bakufu, samurai and daimyo. In addition to these four 
basic classes, Japanese society had another called semmin, who had the 
lowest status in society. Besides, the development of the commercial 
economy gave birth to and developed the bourgeoisie in Japan.  

2.2. The development of the Japanese economy before 1600 

2.2.1. Economic situation of agriculture and handicraft 
Considered as the basic economic sector, from the Kamakura 

period (1192-1333) to the Muromachi period (1336-1573), agriculture 
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has made important changes in the cultivation, fertilizing and harvesting 
methods and especially, land policy. Due to the limitations on the 
topography, the development history of Japanese agriculture associated 
with the reclamation and expansion of cultivated land. Therefore, the 
area of arable land had grown considerably over the periods. Along with 
agriculture, some handicrafts such as weaving, pottery, handicrafts also 
developed. In particular, due to the demands of the war, many arms 
factories were built all over Japan. 

2.2.2. Trade situation 
Prior to the unification of the country in the early seventeenth 

century, in the previous centuries, Japanese politics faced a series of 
uncertainties and conflicts among feudal groups. But in terms of the 
economy in general and trade in particular, this period is considered to 
be a phase with tremendous development due to the impact of the Asian 
trading era. This would be a solid foundation for the commercial 
transformation in the Tokugawa period. 

2.3. The penetration of Western countries and the attitude of the 
Japanese government 

2.3.1. The period before 1639 
Portugal came to Japan in 1543. Initially, due to their need to 

purchase state-of-the-art weapons to boost military forces, the daimyo 
welcomed the Europeans to their territory for trade, giving them many 
privileges. In the beginning, the trade between the Bakufu and the Western 
countries was thriving. However, in the period of 1537-1598, Hideyoshi 
was aware of the dangers of religion and economic and social instability. 
Therefore, in 1587, he ordered the extermination of Christianity and in 
1639 officially issued the order "sakoku" (closed country).  

2.3.2. The period of 1639-1854 
After the closed country was executed, all trade relations between 

Japan and other European countries were suspended except for 
Netherlands. They were allowed to trade in Dejima (Nagasaki) as they 
had helped the Bakufu to suppress the peasants’ uprisings. As a result, 
this policy did not separate Japan from the outside world. In addition to 
its relations with the West through the Netherlands, Japan continued 
their trading activities with other Asian countries such as China and 
Korea and focused on developing an inward oriented economy. 

2.3.3. The period of 1854-1868 
In the first half of the nineteenth century, the United States, 

Britain and Russia continuously sent conspiracies to Japan in hope of 
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persuading Japan to open ports for foreign fishing boats. On March 31st, 
1854, the Bakufu had to sign with the US Treaty of Kanagawa, opening 
the ports in Shimoda and Hakodate. Japan continued to sign treaties 
with Britain, Russia (February 7th, 1855), with Netherlands (January 
30th, 1356) with similar content. The signing of unequal treaties with the 
West has made the economic, social and political situation in Japan 
more depressing and degraded by the powerful infiltration of capitalist 
economic factors. 

 

CHAPTER 3. JAPANESE ECONOMIC TRANSFORMATION 

IN MAJOR INDUSTRIES IN TOKUGAWA PERIOD (1600-1868) 
 
3.1. In the field of agriculture 

3.1.1. Land policy and agricultural development 
Japan has always regarded agriculture as the foundation of the 

national economy. However, unlike most countries in the region, Japan 
does not have rich deltas, but mainly coastal plains or narrow valleys 
between the mountains. Therefore, in the process of agricultural 
development, the policy of land reclamation was always of Tokugawa 
Bakufu’s concern. Thus, in the period from 1600 to 1874, the area of 
cultivated land was expanded to 1,410,000 hectares. Only in the first 
120 years of the Edo period, 1.330.000 ha (accounting for 94%) of new 
land was added, but for the next 150 years, only 80,000 ha (accounting 
for 6%) was expanded. Reclamation policy was really effective in the 
initial stage, but gradually decreased as the land easy to exploit had 
been carried out. In the final stage, there were only the land difficult to 
exploit and remote areas which required a huge budget. 

3.1.2. Changes in agriculture 
3.1.2.1. Improvements in agricultural cultivation 

Along with the increase in the area of farmland, the need to 
improve labor productivity also required technical advances in farm 
equipment, fertilizers, crop varieties, cultivation and harvesting 
methods. All of these aspects were dramatically innovated to upgrade 
the agricultural production in the Tokugawa period. 
3.1.2.2. Impact of the expansion of farmland 

The Farmland area increased considerably during the Tokugawa 
period. As compared to the first half of the 10th century, the area of 
farmland was only 860,000 hectares. By the middle of the 15th century, 
this figure soared to 950,000 hectares. While in 1600, it rose to 
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approximately 1,640,000 hectares, by 1720 it had grown to 2,970,000 
hectares, reaching over 3,050,000 hectares by 1874. The increase in 
farmland and agricultural extension methods led to an increase in 
agricultural productivity. In 1600, the total food production of the 
country reached 19.7 million koku, and by 1720 it had doubled and by 
the end of the Tokugawa period it had grown to 48.6 million koku. The 
expansion of farmland also created the interest for the people in the 
cultivation process with preferential tax policy in the newly exploited 
land. Many of the fertile new land plots became the main impetus to 
increase crop yields, hence improving agricultural incomes. 
3.1.2.3. Diversification of crops, product quality and agricultural production 

Besides food crops, industrial crops such as strawberry, hemp, 
cotton, rapeseed, vegetables and tobacco were the products promoted in 
cultivation. As a result, the area for industrial crops was expanded 
(strawberry, cotton, tea, cigarettes). Silk production in the early 18th century 
doubled compared to the early 17th century. The plant most widely 
cultivated was cotton. The land area of cotton and other industrial crops in 
the first half of the 19th century exceeded that of rice cultivation. 

3.2. In the field of handicrafts - industry 

3.2.1. Ceramics 
This is a period marked by the profound changes in technology, 

quality as well as consumption patterns of this field. New ceramic 
techniques introduced from Korea, China and the West grew rapidly. 
Ceramics not only served the elite class in the society, the export to 
large markets but also catered to the demand of massive consumers. 

3.2.2. Textile industry 
Considered as the popular consumer goods sector, the textile 

industry was always considered to apply technological advancements, 
producing large quantities of products with higher quality. Thanks to 
technological improvements, Tokugawa Japan's textile industry created 
high-quality products that not only catered for domestic consumption 
but also accounted for a high share of the export structure with qualified 
and sophisticated products. 

3.2.3. Mining and metallurgy industry 
Mining and metallurgy played important strategic roles as they 

were directly under the control and management of the Bakufu. Daimyo 
and many families that had learned and absorbed the techniques from 
the West made contribution to bring about many important changes in 
this industry. Typically, there was a technological advancement in the 
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refinement of copper, gold, silver, and steel through a highly specialized 
process of producing the finest metals. This procedure showed that the 
organization and management of mineral mining and metallurgy in 
Japan reached a high level compared to other countries in the region for 
the time being.  

3.2.4. Shipbuilding industry 
In the Tokugawa period, the shipbuilding industry made a 

fundamental shift due to the sakoku policy of the Bakufu. In the period 
prior to 1639, shipbuilding techniques in Japan were well developed to 
enable long-term expeditions in the Shuinsen period to sail to Southeast 
Asia. During the sakoku period, a great amount of knowledge of the 
naval and naval industries of Netherlands and Western countries was 
still introduced into Japan, preparing the basis for major changes in the 
later years of the Tokugawa Bakufu when the first steam warships were 
built in the country. 

3.3. In the field of business 
3.3.1. The development of domestic trade and the activities of Nakama 
3.3.1.1. Domestic trade’s development 

Contrary to the popular thoughts of many Asian countries which 
focused mainly on agriculture, the mainstream trade policy of the Bakufu 
was facilitating the development of trade, typically the open – door policy 
of Tokugawa Ieyasu on foreign trade. Many large commercial centers had 
the dynamic economic development with high commercialization, 
operating in many fields, trading in many kinds of goods. Most 
importantly, rice trading market were established in many places such as 
Edo and Osaka. These changes helped traders gradually achieved a high – 
class position with diverse components. 
3.3.1.2. The birth and the activities of the Nakuma Kabu 

Since the beginning of the 17th century in Japan, due to the 
development of business, there was a tendency of spontaneous 
association between producers and traders in associations known as 
Kabu Nakama to limit competition and maintain economic stability. 
Nakama became the backbone of the commercial economy. With its 
potential, the process of capital accumulation was concentrated in many 
great clans in Japan. 

3.3.2. Monetization and development of commodity economy 
The concentration of a large volume of goods in cities together 

with the pace of growth in circulation and exchange was really the ideal 
means for currency markets. From small foreign exchange bases, the 
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earliest Japanese banks were set up and put into operation. The 
involvement of large bankers and traders kept the currency market 
stable, stabilized production and created circulation for economic 
activities. On this basis, there were many different forms of convenient 
payment such as payment receipts and bills of exchange. The currency 
structure of the Tokugawa period was quite diverse with the existence of 
many currencies and different trading methods. 

3.3.3. Trade with countries in the region and the West 
3.3.3.1. With countries in the region 

Succeeding the Shuinsen period under Toyotomi Hydeyoshi, 
direct trade with Southeast Asia remained preserved by the Tokugawa 
Bakufu until 1637.  The Shuinsen period was a long period in Japanese 
history, but it was the first "golden age" in economic and commercial 
relations between Japan and Southeast Asian nations. In addition to 
Southeast Asia, China, and Korea still maintained trade relations with 
Japan. After 1639, the Tokugawa government implemented the sakoku 
policy, completely devolving with the West except for the Netherlands 
and traded only with China and some countries in the region. Compared 
with the previous period, the trading activities did not take place 
directly but through the role of Dutch and Chinese merchants. 
3.3.3.2. With Western countries 

In the early 17th century, succeeding trading activities with Portugal 
from the end of the 16th century, Japan also traded with other Western 
countries such as the Netherlands, Spain and the United Kingdom. The 
Dutch, with subtle persuasiveness, gradually removed the presence of 
Portugal, Spain and the United Kingdom to become the only Western 
nation to build trade and execute trade exchanges in Japan from 1639 
onwards when the Treaty of Kanagawa was signed in 1854. According to 
the treaty, Japan would open its doors to the United States and other 
countries such as Britain, Russia, Netherlands and France. Trading 
activities with the West were established again in 1859. Among the 
Western countries, Britain is the most dominant country. Commodities 
such as silk, tea, bronze, lacquerware were the main export items of 
Japan. Commodities imported in this period included: cotton yarn, cotton, 
wool, iron and sugar. 
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CHAPTER 4: EVALUATION OF THE JAPANESE ECONOMY 
IN THE TOKUGAWA PERIOD 

 

4.1. Achievements and limitations of Japanese economy in the 
Tokugawa period 
4.1.1. In the field of agriculture 

The expansion of farmland was a huge success for a country with 
a special terrain like Japan. Improvements in farming, irrigation and 
water supply contributed to the increase in food production. With the 
birth of cities, food supply for upper classes such as Kishu orange, 
Koshu grape, sweet wine and watermelon received more attention of 
production. Since then, there was the development of industrial crops - 
a new advance of Japanese government and people at that time. These 
are the great achievements of agriculture in the Tokugawa period. 
However, the achievements in Japanese agriculture were preserved only 
in the 17th century. At the turn of the 18th century, the changes in the 
direction of deterioration clearly showed that an agricultural sector was 
unstable as in comparison with handicraft and commerce. In addition, 
tax burdens, natural disasters, crop failures, famines and so on reduced 
the farmer's motivation to grow crops.  

4.1.2. In the field of handicrafts and industry 
Due to the policy of encouraging the production of many daimyo, 

the demand for commodities, especially the purchasing power of the 
urban population increased dramatically. The application of new 
production techniques as well as the capability to scale production made 
certain contributions to the transformation in the industry. On national 
scale, there were many handicraft centers with large scale. There were 
handicraft sites that attracted hundreds of workers. However, this sector 
still had some limitations such as: mainly using manual methods; 
scientific and technical achievements were applied but rather late, only 
after 1854; Some handicrafts were heavily dependent on agriculture for 
raw materials, mostly on traders for buying, selling and prices; The 
government's control of the exploitation of handicrafts was not really 
effective, leading to the over-exploitation of some precious minerals, 
such as silver and gold, which devastated the country's resources. 

4.1.3. In the field of business 
The development of business and business class made currency 

and credit become very important parts of the economy. There were still 
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a lot of different types of money. But in the Tokugawa period, there was 
the standard currencies, limiting the inconvenience of the numismatic 
form in the past. The monetization of the economy created long-term 
business transactions across the country. Commercialization and use of 
money set a higher standard of living for people, slowly but steadily and 
genuinely. At the same time, it attracted local industries and villages 
into the national market. But in foreign trade relations, especially with 
Western countries, manifested through "silver drain", "gold drain". This 
showed that Japan's ability to control its foreign trade was clearly 
weaker than that of capitalist countries on the path of industrialization. 

4.2. The Japanese economy’s characteristics in the Tokugawa period  
4.2.1. The economy had close connections with political and social 
factors 

While studying the history of Japan in Tokugawa period, there 
was one question raised: Why did Japanese economy still develop while 
maintaining an inward oriented economy with the sakoku policy for 
more than 200 years (1639-1854)? Peaceful environment and economic 
development policies, especially the spirit of valuing trade of the 
Shogun in the Bakufu period created ideal conditions for trade growth 
in particular and for the economy in general. The Bakuhan taisei 
mechanism created a dynamic development of the economic realms, 
which led to a variety of transformations between han. Sankin kotai 
became an important factor in the development of transport systems, the 
formation and development of cities and business centers; Sankin kotai 
stimulated the prosperity of many economic sectors in Tokugawa Japan. 
The development of the cities as centers of production, trade and 
consumption was also an important factor supporting economic 
development. The activities of Nakama made the business of currency 
and credit more complete, meeting the needs of urban life at that time, 
and at the same time it accelerated the process of accumulation of 
capital into a group of rich traders who were the pioneers of the 
economic development of Tokugawa. 

4.2.2. The Japanese economy in the Tokugawa period was strongly 
influenced by the international and regional contexts 

At the end of the 16th century, along with the completion of the 
unification of the country, the Toyotomi Hideyoshi government 
advocated the expansion of foreign trade relations with a special focus 
on Southeast Asia. However, the trade with Western countries such as 
Portugal, Spain, Holland, England from the late 16th century to early 
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17th century put Japan into a state of "silver drain", exhausting the 
silver source of Japan at the end of Shuinsen period. The open – door 
policy in 1854 once again jeopardized foreign trade in an uncontrolled 
state and led to many instabilities in the Japanese economy. This 
showed the constraints of the economy to the urgent need of carrying 
out national reforms against internal pressures and clashes with the 
economic power of the colonial powers of the West. 

4.2.3. Eastern feudal economy with similarities and differences 
In the Middle West, the basic characteristic of feudalism is the 

domain economy with two main classes: daimyo and serfs, the 
hierarchy based on the relationship between daimyo and vassals, the 
constant state of dividing territory. But in the East, countries such as 
China and Vietnam, land-based economy and lordship-serfs relationship 
had not developed, the centralized monarchy was established early and 
lasted stably. In addition to private property, there were national land 
ownership, landownership with landlord-tenant relationships that 
remained dominant. Yet, Japan in Tokugawa period did not quite 
possess the characteristics of the Eastern feudal economy because there 
was the existence and development of the territorial economic system. 
This feature profoundly influenced many other aspects of the Tokugawa 
economy, such as competitiveness, large ownership between territories, 
promoting the of commodity - based economy. 

4.2.4. There was the appearance of the capitalist economic sphere in 

the economy 
Although the Tokugawa economy was an agricultural one, it initially 

developed into a commodity-based commodity economy. Powerful began 
to hire landless farmers to cultivate on their land. The economy considering 
rice as a measure and a unit of development, was monetized and marketed 
quickly. The emergence of dispersed artisanal markets in both rural and 
urban areas became increasingly popular with high efficiency in production 
and business. Traders did not only trade, but also carried out financial 
services such as credit and investment in production. Monetary and credit 
activities throve. The process of accumulating original capital increased 
rapidly during this period. 

4.3. The impact of the changes in Tokugawa economy 
4.3.1. The impact on politics and society 

The development of economic industries led to the crisis of 
Japanese feudalism and the dissolution of old class relations and the 
emergence of new classes. The laws of social development changed, the 
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commodity currency undermined the seemingly unchanging values, 
changing the hierarchy in society. The structure of "samurai, peasants, 
artisans, merchants" was changed under the influence of the economy. 
The lowest class of society in the past was the trader, who now 
manipulated the lifeblood of the economy and was the creditor of the 
upper classes. 

4.3.2. Impact on the development of urban and rural areas 
From the 17th century onwards, surrounding the citadel of the 

daimyo, many commercial and service activities were transformed into 
commercial centers, handicrafts with political and cultural functions 
known as "fort towns". The implementation of the Sankinkotai regime 
facilitated transport and domestic trade development. The trade with 
foreign countries stimulated economic development .... All of these 
factors made the number and size of towns and cities increase rapidly, the 
urban population (chonin) was more crowded, becoming an independent 
class. Urban became an important factor in Japan in political and 
economic issues, in the formation of mass culture and the flow of 
knowledge. In rural areas, agriculture based on feudalism, feudal land 
ownership and territory division became gradually stagnant, no longer 
suitable for the need of development of the new production force. 

4.3.3. The impact on culture and thoughts  
With the development of the economy, especially the trade and the 

birth of cities, in the Tokugawa period, the urban class contributed some 
new elements to the culture of Japan. This culture is called "Chonindo".  
Shogun and daimyo adopted Confucianism as a ruling thought, the samurai 
class still maintained Bushido spirit, and under the influence of economic 
development, Chonindo originated in the Tokugawa period. Japanese 
people, as a result, valued traders and equipped them with ethical business: 
business did not only enrich the family and oneself, it also bought some 
benefit to the community and the country. This explains why the majority 
of the major corporations in Japan all originated from commerce. Many 
intellectuals and thinkers of this movement adopted documents and books 
from the Netherlands and other countries in the region to understand the 
technical strength and economic potential of Western countries. As a result, 
many scientific and technical achievements of the West were integrated 
into Japan. 

4.3.4. Transformations of the Tokugawa economy prepared the 

necessary conditions for the Meiji Restoration 
The Tokugawa economy created the basic premise for the Meiji 
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Restoration, including: (1) a developed agriculture in both area and 
production; (2) a unified national market; (3) a strong development of 
trade, finance and a rich merchant class; (4) the rise of modern pre-
production in the processing industry, the manufacture of consumer 
goods, handicrafts ... thanks to the support of the handicraft and 
industrial development of the han government and the Bakufu. These 
were the necessary conditions for the industrialization and 
modernization of the country during the Meiji period. 

 

CONCLUSION 

 
1.Throughout the 268 years, the Tokugawa Bakufu has dealt 

relatively successfully with many issues in Japanese society, facilitating 
Japanese longest period of peace and stability in the history. It was a 
peaceful and stable environment that created favorable conditions for a 
dramatic economic transformation. The development and completion of 
the political system from central to local in a country with special 
terrain like Japan was solid foundations for economic development. The 
context and political institutions, relatively political centralized but 
economic decentralization, became more and more typical afterwards. 
This environment created the momentum for economic factors, 
economic components and economic spaces to develop. While other 
countries in the region were undergoing a dilemma of feudalism by the 
intrinsic elements and the intrusion of Western colonialism, Japan had a 
political status and relatively favorable society for economic changes 
with the formation of a unified and autonomous national market. The 
flexible and creative foreign policy helped Japan to build an inward 
oriented economy that could control and overcome the imbalance of 
imports and exports in the late 16th century and the beginning of the 17th 
century, after an open – door process in 1854 with two pandemics 
"silver drain" and "gold drain" in history. 

2. The transformation of Japanese economy in Tokugawa period 
is a continuation and development process based on the past, and then 
completing, supplementing and separating all the elements. The land 
economy dated back to the time of the Muromachi Bakufu continued to 
grow and became a feature of the Tokugawa economy which was 
completely different from that of other Asian countries, but with many 
features similar to Western Europe. This East-West duality is one of the 
foundations for Japan's spectacular transformation in later times. There 
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was an evident separation between agriculture and handicrafts as well as 
an initial independence between handicrafts and industry in the 
Tokugawa economy. Handicraft industry became an independent 
industry and no longer a subsidiary to farmers to take advantage of 
leisure time as in the past. In other East Asian countries, agriculture and 
handicrafts were closely linked while in Japan, handicrafts were 
becoming more independent and closer to business than agriculture. 
Many traders were also the owners of workshops and the capital 
investors for the handicrafts and industry. With the advent of handicraft 
sites, some industries were gradually shaped and developed 
independently, although their proportions compared to the overall 
economy were not significant. In some countries such as China and 
Vietnam, the feudal state still strictly controlled the handicraft industry 
to serve mainly the consumption needs of the imperial court while in 
Japan, with the encouraging policy of the Bakufu, the competition 
between the territories, handicrafts in particular and the economic 
sectors in general had clear commodity characteristics. 

3. Due to the manipulation of the international and regional 
contexts, the Japanese economy in Tokugawa period showed a tendency 
to develop through three basic stages. The first stage took place in the 
early 17th century in which Japan conducted extensive trade with 
Western countries such as Portugal, Spain and Netherlands. In the 
region, with the Shuinshen policy (1592-1637), trade relations between 
Japan and Southeast Asia throve unprecedentedly. The Tokugawa 
government was clearly aware of foreign policy’s view when 
implementing this policy, on the one hand to abolish the monopoly 
position of Western trade, and on the other hand to target at a large and 
potential market like Southeast Asia. In the more than 200 years of 
"sakoku period" in the second phase (1639-1854), through the Dutch - 
the only Western country to be present in Japan, the Tokugawa Bakufu 
still had access to the goods and technological advances from the West. 
There was no feudal country in this time could have that strategic vision 
like Japan as most of the Asian countries had strong resistance of 
European civilization. Japan understood fully the power of the West to 
learn and surpass them. In addition to the assistance of Netherlands, 
with the operation of four border gates (Nagasaki, Tsushima, Satsuma, 
Matsumae), the sakoku policy did not separate Japan from the outside 
world. In fact, foreign trade was still operating under the active control 
of Tokugawa Bakufu in choosing the commodities and tariffs. In this 
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period, Japan only traded directly with the Netherlands, China and 
Korea, but many high - class products of Western civilization, valuable 
agricultural and forestry products in Southeast Asia were the items 
indirectly exchanged through these entities. Although Japan 
implemented the sakoku policy in over 200 years, its economy still 
developed in foreign trade, building a strong, inward oriented economy 
to fight against Western colony if they came back. In the final stage 
(1854-1868), the economy manifested many signs of crisis and 
recession due to the conflict between productive forces of capitalism 
and outdated feudal production, not the absolute model of recession. 
Thus, the recession and crisis were signs of the substitution of socio-
economic forms, not the recession leading to degradation. 

4. Agriculture was prioritized to develop over other economic 
sectors because agriculture was always considered as a fundamental 
part of pre-modern society. The majority of people in society were 
farmers. The Tokugawa period was still a purely agricultural society, 
with about 80% of the population being farmers although this 
proportion subsequently declined. Consequently, both the Bakufu and 
daimyo centered their political paths on reviving agriculture and ruling 
farmers. The Bakufu always gave the priority to agricultural 
development by introducing specific measures such as extending new 
land, implementing a policy of stabilizing agriculture and rural areas, 
improving farm equipment and fertilizers and diversifying the species 
of plant. As a result, the output of agricultural products was increasing 
in the Tokugawa period while the farmland and population were still 
stable. Agriculture was still seen as a pillar of the economy while trade 
was also growing dramatically, gradually transforming rural agriculture 
and the cities. This clearly demonstrated the economic thought of the 
regime. On the one hand, agricultural economics was of great 
importance. On the other hand, there was also a focus on handicrafts, 
industry and commerce. As a result, the leading role of the commercial 
and industrial economy in urban areas with the impact of the cultural, 
ideological and social factors was increasingly evident. Meanwhile, the 
rest of the East still considered the structure "intellectuals, peasants, 
artisans, merchants" as the standard to place emphasis on agriculture, 
not trade. It was the transformation of the non-agricultural economy that 
aggravated the internal conflicts of the Japanese feudalism.  

5. Evidently, Japanese economy in Tokugawa period showed 
many signs of a pre-capitalistic commodity economy. The nature of 
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economy was feudal, but initially appeared the capitalist economic 
sphere. First of all, the role of currencies in economic activities was 
important, especially in the domestic and foreign trade. With the 
introduction of the Osaka Banking System in 1670, various forms of 
credit such as stock, invoices and exchange vouchers created a 
convenient condition for exchanging commodities. Although there was 
the existence of different currencies and the inconvenience of 
numismatic currency still led to complexity in use and circulation of 
money. However, this was still a necessary preparation for the currency 
unification in Modern History. Along with the popularity of the 
currency, other signs of capitalist economy such as hired labor 
phenomenon, land possession for new business method of daimyo; land 
trading were becoming more and more popular in rural areas, step by 
step disintegrating the regional economy towards a unified market. With 
the rise of the merchant class, the thriving economy of trading 
associations and money exchanging places paved the way for huge 
markets for traders to the supply of essential necessities for urban life 
for the time being. The Japanese businessmen in Tokugawa period 
increasingly grew in quantity and quality, operating in multi-
disciplinary fields. The transformation of the economic sectors 
gradually accelerated the process of accumulation of capital into a 
group of rich traders. This was human resources’ preparation for the 
reform of the Meiji Restoration. Artisanal sites crowded commercial 
centers, economic and ideological maturity of the urban population, 
aristocratic privatization were indispensable conditions for the 
appearance and the development of capitalism. The economic 
transformation had impact on the change of politics, society and 
thoughts. When compared to the contemporary Asian countries which 
still subjected to the monarchy, the Japanese economic, social and 
ideological base for the birth of a capitalist country was gradually being 
established in the Tokugawa period. 
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