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Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại 
➢ Được coi là ông tổ của Kinh tế học.

  

➢ Là một trong ba nhà kinh tế vĩ đại nhất (cùng với K. Marx, J.M. Keynes).
 

 

Tiểu sử 

 

• Adam Smith là một nhà kinh tế học và triết gia người Scotland có tầm ảnh hưởng 
lớn. Tác phẩm nổi tiếng nhất của ông có tên “Bàn về của cải của các quốc gia”.  

• Ông theo học ở Đại học Glasgow và Đại học Oxford. Năm 1746 ông quay lại 

Kirkcaldy. Hai năm sau ông được mời trình bày một loạt các bài giảng công cộng 
tại Edinburgh, và danh tiếng của ông tăng lên từ đây.  

• Năm 1751, Smith được bổ nhiệm làm giáo sư logic học tại Đại học Glasgow, đến 
năm sau đó làm giáo sư môn triết học luân lý và trở thành một trong những gương 
mặt trí thức sáng giá.  

• Năm 1764, Smith rời Glasgow để bắt đầu cuộc hành trình khắp lục địa với tư cách gia 

sư cho Henry - công tước tương lai xứ Buccleuch. Trong chuyến du hành, Smith gặp 

gỡ nhiều nhà trí thức hàng đầu Châu Âu như Voltaire, Rousseau và Quesnay.  
• Năm 1776, Smith chuyển tới London. Ông xuất bản một tập sách mà theo dự định 

sẽ là phần đầu của một học thuyết hoàn chỉnh về xã hội, bao quát các lĩnh vực thần 

học, đạo đức, chính trị và luật pháp. Tập sách với tên gọi “Tìm hiểu về bản chất và 

nguồn gốc của cải của các quốc gia”, được xem là tác phẩm lớn đầu tiên của kinh 

tế chính trị học. Smith phê phán mạnh mẽ các quy tắc kinh doanh và thương mại. 

Ông viết rằng nếu con người được tự do cải thiện cuộc sống của mình, thì điều đó 
sẽ mang lại sự thịnh vượng cho tất cả mọi người.  

• Năm 1778, Smith được bổ nhiệm làm ủy viên thuế quan ở Edinburgh. Năm 1783, 
ông trở thành thành viên sáng lập Viện hàn lâm hoàng gia Edinburgh. Ông qua đời 

tại đây vào ngày 17 tháng 7 năm 1790. 

 

Câu nói nổi bật  
“It is not from the benevolence of the butcher, the brewer, or the baker that we expect our 
dinner, but from their regard to their own interest”. 
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