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Thành tựu nổi bật/ Đóng góp nhân loại 
➢ Là nhà kinh tế học nổi tiếng của trường phái cổ điển.

  

➢ Ông nổi tiếng với các lý thuyết về: tiền lương và lợi nhuận, giá trị lao động, lợi thế so sánh 
và thuế.  

➢ David Ricardo và một số nhà kinh tế khác cũng đồng thời tìm ra ra quy luật hiệu suất 
giảm dần. 

➢ Tác phẩm nổi tiếng nhất là: "Nguyên tắc kinh tế chính trị và thuế" (1817).
  

Tiểu sử  

• David Ricardo sinh ra trong một gia đình có nguồn gốc từ Iberia (người Do Thái) 

đã trốn sang Hà Lan trong thế kỷ 18. Cha Ricardo, một môi giới chứng khoán, di 
cư đến Anh trong thời gian ngắn trước khi David được sinh ra.  

• Ricardo bắt đầu làm việc toàn thời gian cho cha của mình tại thị trường chứng 

khoán London khi ông mười bốn tuổi. Vài năm sau, may mắn ông đã có một danh 
tiếng xuất sắc về tài chính và ông thành lập doanh nghiệp riêng của mình như là 
một đại lý bán chứng khoán chính phủ. Ông nhanh chóng trở nên rất giàu có.  

• David Ricardo về hưu từ năm 1814 và được bầu vào quốc hội Anh vào năm 1819 
như là một đại diện độc lập cho một quận ở Ireland, mà ông phục vụ cho đến khi 
ông qua đời năm 1823.  

• Năm 1817, David Ricardo công bố tác phẩm “Nguyên tắc của kinh tế chính trị và 
Thuế”. Trong văn bản này, Ricardo tích hợp lý thuyết về giá trị vào lý thuyết về 

phân phối. Ông đã nỗ lực để trả lời các vấn đề kinh tế quan trọng đến một mức độ 

chưa từng thấy của sự tinh tế lý thuyết. Ông vạch ra hệ thống cổ điển rõ ràng hơn 

và thường xuyên hơn bất cứ ai trước đó đã làm. Ý tưởng của ông được biết đến 

như là “cổ điển” hoặc trường “Ricardo”.  

Câu nói nổi bật: 
 

“A country that trades for products it can get at lower cost from another country is better 
off than if it had made the products at home”  
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