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Adam 
Smith 
(1723-1790)

Thân th�
Adam Smith là nhà kinh t� h�c v� ��i ng��i Scotland th� k� XVIII. Ông 

là ��i bi�u xu�t s�c c�a tr��ng phái kinh t� chính tr� h�c t� s�n c� �i�n Anh. Tên 
tu�i c�a Adam Smith g�n li�n v�i tác ph�m Tìm hi�u v� b�n ch�t và ngu�n g�c 
c�a c�i c�a các qu�c gia (Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of 
Nations) ���c xu�t b�n l�n ��u vào n�m 1776 và ���c bi�t ��n v�i cái tên vi�t 
g�n ph� bi�n trên th� gi�i C�a c�i c�a các qu�c gia. Tác ph�m này �ã ��a ông 
thành nhà t� t��ng l�n, ng��i ��t n�n móng cho kinh t� h�c hi�n ��i.

Sinh tháng 6 n�m 1723, t�i làng chài Kirkcaldy, phía �ông Scotland, g�n 
Edinburg, Adam Smith l�n lên trong vòng tay c�a m� khi ng��i cha, m�t viên 
ki�m soát thu� quan, m�t tr��c khi ông ra ��i.

Adam có ngh�a là “m�t trong s� nhi�u ng��i”. Adam c�ng là tên c�a ng��i 
�àn ông ��u tiên c�a loài ng��i trong Kinh thánh. Smith là cái tên ph� bi�n nh�t 
� V��ng qu�c Anh có ngh�a là “m�t ng��i làm vi�c”. Adam Smith có th� �ã ch� 
là m�t ng��i làm vi�c bình th��ng trong s� nhi�u ng��i trên th� gian này n�u 
không có tác ph�m ki�t xu�t C�a c�i c�a các qu�c gia. Gi�ng nh� Adam trong 
Kinh thánh �i tìm t� do, Adam Smith c�ng �i tìm t� do nh�ng là t� do kinh t� 
nh�m t�o ra “v�n v�t giàu có” và th�nh v��ng cho xã h�i.
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Cái tên và cái nghi�p c�a Adam Smith có l� là ��nh m�nh. Tên ông hoàn 
toàn trùng v�i tên c�a ng��i cha x�u s� �ã ra �i cùng n�m ông chào ��i. Không 
ch� trùng tên, Adam Smith còn trùng ngh� v�i cha mình, c� hai ��u là “cán b� h�i 
quan”. Không nh�ng th�, cha �� ��u c�a ông c�ng có tên là Adam Smith, c�ng 
là m�t nhân viên thu thu� h�i quan. M�t ng��i anh em h� c�a ông c�ng có tên là 
Adam Smith, c�ng là m�t thanh tra h�i quan. 

Adam Smith không c��i v�, cho dù ông có quen bi�t nhi�u ph� n�. Trong 
s� �ó, có ít nh�t m�t quý bà �em lòng yêu m�n nh�ng r�i �ã h�n ghét ông khi 
không ���c ��n �áp tình yêu1. Adam Smith có m�t chi�u cao trung bình và h�i 
quá cân nh�ng có nét khá ��p trai, trán r�ng, �ôi m�t sáng, lông mày thanh, m�i 
h�i kho�m nh�ng ông t� �ánh giá “tôi ch� là m�t ng��i b�nh bao trong các cu�n 
sách c�a mình”. Trong ��i th��ng, ông có m�t vài m�i tình �áng th��ng. Khi tr� 
tu�i, Adam Smith �ã say ��m m�t quý cô xinh ��p và hoàn m� nh�ng hoàn c�nh 
�ã c�n tr� �ám c��i c�a h�. M�t s� quý cô ng��i Pháp �ã theo �u�i nhà bác h�c 
x�u trai này nh�ng không �i ��n m�t k�t qu� nào. Tình c�m c�a ông luôn h��ng 
v� m� c�a mình, ng��i mà ông vô cùng yêu d�u. V�i ông, m�, b�n bè và các cu�n 
sách là ba ni�m vui l�n nh�t. 

Adam Smith là m�t giáo s� có gi�ng nói khàn khàn, n�ng ti�ng và m�c t�t 
nói l�p. Ông là m�t ví d� hoàn h�o v� m�t giáo s� �ãng trí. Ví nh� có m�t bu�i 
sáng, ông cho bánh mì, b� vào bình trà và sau khi u�ng bình trà �ó, ông tuyên b� 
�ó là bình trà t� nh�t mà ông t�ng u�ng. V�i ông, tính ng�n n�p, g�n gàng là hi�m 
th�y nh�ng thi�u t� ch�c và m� h� là s� hi�n di�n cu�c s�ng ��i th��ng c�a ông.

Có m�t chi ti�t khá thú v� là Adam Smith, m�t ng��i ���c coi là th�y t� 
c�a th��ng m�i t� do l�i là m�t cán b� h�i quan m�n cán trong hàng ch�c n�m. 
S� m�n cán �ã ��a ông lên ��n ch�c U� viên H�i ��ng H�i quan Scotland vào 
n�m 1778. �ó ph�i ch�ng là m�t ngh�ch lý, m�t s� hài h��c hay là s� cám d� c�a 
danh v� công ch�c nhà n��c? 

Adam Smith m�n cán ��n n�i, sau m�t th�i gian làm vi�c và khi �ã “thu�c 
bài”, ông b�t ng� phát hi�n r�ng chính ông �ã vi ph�m các quy ��nh h�i quan: 
h�u h�t qu�n áo ông �ang m�c là �� nh�p l�u. R�i ông vi�t cho Huân t��c x� 
Auckland: “V�i s� ng�c nhiên l�n, tôi �ã nh�n th�y r�ng hi�m khi tôi có m�t cái 
c� c�n [kh�n c�], m�t caravat, m�t �ôi c� tay áo di�m ��ng ten, hay m�t chi�c 
kh�n tay mà không b� c�m s� d�ng � Anh qu�c. Tôi mu�n ��t t�t c� chúng �i �� 
���c g��ng m�u”2. Ông mong mu�n Huân t��c x� Auckland và v� c�a Huân 
t��c c�ng ki�m tra qu�n áo c�a h� và làm t��ng t�. Adam Smith �ã ��t h�t nh�ng 
v�t d�ng nh�p l�u mà ông có �� ch�p hành các quy ��nh b�o h� m�u d�ch trong 

1 Quý bà Riccoboni, tiểu thuyết gia người Pháp, người đã đem lòng yêu Adam Smith đã viết: “Smith có giọng nói khàn khàn, hàm 
răng lớn và trông xấu xí như quỷ” khi gặp Adam Smith lần đầu tiên ở Paris vào tháng 5 năm 1766. “Ông ấy là một sinh vật đãng trí 
nhất”… nhưng sau cùng bà viết “tuy nhiên ông là một người đáng yêu nhất” (trích trong Muller 1993, 16).

2  Tư gửi William Eden (Huân tước xứ Auckland), Edinburgh, ngày 03/01/1780, trích trong Smith 1987, 245-246. �rong thư 
của mình, Smith đã ủng hộ việc bãi bỏ hoàn toàn hệ thống cấm nhập khẩu, được thay thế bằng mức thuế hợp lý.
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khi chính ông là ng��i c� v� m�nh nh�t cho t� do th��ng m�i. 

Ngày nh�, Adam Smith ���c bi�t ��n nh� m�t ��a tr� có s� ph�n m�ng 
manh. Lúc b�n tu�i, ông �ã b� nh�ng ng��i Digan b�t cóc nh�ng c�ng s�m ���c 
tr� l�i cho m� c�a ông. T� nh�, ông �ã m�c ch�ng hay quên nh�ng l�i r�t mê ��c 
sách. N�m 14 tu�i, ông ���c g�i vào ��i h�c Glasgow danh ti�ng c�a Scotland. 
T�i �ây, ông ���c ti�p thu nh�ng ki�n th�c c� s� v� tri�t h�c ��o ��c, kinh t� 
chính tr� và toán h�c. N�m 1740, Adam Smith nh�n h�c b�ng �� theo h�c t�i 
tr��ng Balliol thu�c ��i h�c Oxford trong 6 n�m. Tuy nhiên, nh�ng n�m tháng t�i 
��i h�c Oxford không �� l�i �n t��ng cho ông. Ông �ã dành nhi�u th�i gian trong 
th� vi�n �� t� h�c h�n là lãng phí thì gi� vào các ti�t h�c nhàm chán, l�i th�i trên 
gi�ng ���ng c�a Oxford.

N�m 1751, tr� l�i tr��ng c�, ��i h�c Glasgow v�i v� trí giáo s� tri�t h�c ��o 
��c, Adam Smith �ã có c� h�i thuy�t trình v� nh�ng t� t��ng tiên ti�n ���c �a 
chu�ng trong th� k� XVIII. Tác ph�m thành công ��u tiên c�a ông “Lý thuy�t v� 
nh�ng xúc c�m ��o ��c” (The Theory of Moral Sentiments, 1759) ���c t�p h�p 
t� chính nh�ng bài di�n thuy�t c�a ông th�i k� này. Và ngay l�p t�c nó tr� thành 
tâm �i�m c�a nh�ng cu�c tranh lu�n không ng�ng ngh� t�i châu Âu. C�ng t� �ó, 
trong ��i ng� nh�ng nhà tiên phong c�a k� nguyên ánh sáng không th� thi�u cái 
tên l�n Adam Smith.

N�m 1764, sau m�t th�i gian tích c�c tham gia các câu l�c b� kinh t� chính 
tr�, c� may �ã ��n v�i Adam Smith khi Charles Townshend - m�t chính khách 
quý t�c - �� ngh� ông ��ng hành trong chuy�n �i th�c t� dài ngày d� ��nh s� qua 
nhi�u n��c �� nâng t�m hi�u bi�t cho con trai riêng c�a v� ông ta. Và Adam 
Smith �ã có m�t � Pháp. T�i �ây, ông ���c ti�p xúc v�i nhi�u h�c gi� n�i ti�ng, 
trong �ó có Francois Quesnay, cha �� c�a tr��ng phái tr�ng nông. Các cu�c trao 
��i v�i Quesnay �ã giúp Adam Smith hi�u v� b�n ch�t c�a ch� ngh�a tr�ng nông, 
vì v�y nh�ng phân tích, phê phán c�a ông v� các nguyên lý c� b�n c�a ch� ngh�a 
tr�ng nông sau này tr� nên r�t sâu s�c và tinh t�.

Cu�c hành trình không theo �úng d� ��nh nh�ng t� nh�ng cu�c trao ��i 
v�i nhi�u nhà t� t��ng l�n trong chuy�n �i, Adam Smith �ã tích l�y ���c m�t 
kh�i ki�n th�c l�n, phong phú v� th��ng m�i làm ti�n �� cho các ý t��ng c�a tác 
ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia. Trên th�c t�, phác th�o ��u tiên c�a tác ph�m này 
�ã xu�t hi�n trong chuy�n �i Pháp n�m 1764, nh�ng trong g�n 12 n�m v�n luôn 
trong tình tr�ng ch�a hoàn thi�n cho ��n khi th�o lu�n cùng chính tr� gia ng��i 
M� Benjamin Franklin1 và ���c thu n�p thêm nh�ng thông tin quý báu v� các 
thu�c ��a c�a M� c�ng nh� v� th� ���c tiên �oán tr��c c�a chúng, tác ph�m m�i 
���c Adam Smith hoàn ch�nh và xu�t b�n tháng 3 n�m 1776.

1 Benjamin Franklin (1706-1790) là một trong những người thành lập ra Nhà nước Mỹ. Ông là một chính trị gia, một nhà khoa 
học, một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao xuất sắc.
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N�m tác ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia ���c xu�t b�n c�ng là n�m 
Jefferson1 ��c b�n Tuyên ngôn ��c l�p c�a M�. Vì v�y, nhi�u ng��i �ã coi hai 
ki�t tác này có giá tr� khoa h�c và l�ch s� không kém gì nhau. N�u n��c M� ��c 
l�p t�o ra m�t b��c ngo�t cho l�ch s� chính tr� th� gi�i, thì Adam Smith cùng tác 
ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia �ã m� ra cánh c�a t� t��ng v�i t�m nhìn bao ph� 
các n�n kinh t� c�a nhi�u qu�c gia thay vì ch� h�n h�p trong m�t ��t n��c. Tác 
ph�m �ã bán h�t s�ch ch� sau vài tháng phát hành. Nhà s� h�c n�i ti�ng lúc b�y 
gi� là Edward Gibbon2 �ã ph�i th�t lên “Qu� là m�t tác ph�m tuy�t v�i mà ông 
b�n Adam Smith c�a chúng ta �ã c�ng hi�n �� làm giàu cho công chúng! M�t 
khoa h�c sâu r�ng ch�a trong m�t quy�n sách duy nh�t và nh�ng ý t��ng sâu xa 
nh�t ���c di�n t� b�ng m�t ngôn ng� sáng s�a nh�t3”.

V�i nh�ng �óng góp c�a mình, Adam Smith �ã tr� thành ng��i có uy tín 
b�c nh�t trong gi�i trí th�c, m�t nhà t� t��ng l�n, m�t công dân n�i danh c�a 
x� Scotland. Nh�ng n�m cu�i ��i, ông s�ng cu�c s�ng ��c thân nhàn t�n, yên 
bình ��n khi qua ��i vào n�m 1790. Trên ngôi m� c�a ông t�i nhà th� Canongate 
(Scotland) v�n còn nh�ng dòng ch� ��y t� hào r�ng: �ây là n�i an ngh� c�a tác 
gi� tác ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia!. Sau này, Nhà n��c Anh còn quy�t ��nh 
in �nh c�a Adam Smith lên t� gi�y b�c ��c bi�t có m�nh giá 20 b�ng �� k� ni�m 
230 n�m ngày xu�t b�n tác ph�m C�a c�i c�a các qu�c gia.

S� nghi�p khoa h�c

Cha �� c�a h�c thuy�t kinh t� c� �i�n

Adam Smith là cha �� c�a m�t môn khoa h�c m�i - kinh t� h�c hay khoa 
h�c v� c�a c�i. Trong cu�c ��i nghiên c�u c�a mình, Adam Smith �ã vi�t nhi�u 
tác ph�m và chuyên lu�n, song, ph�n l�n trong s� �ó �ã ���c ông ra l�nh ��t b� 
lúc cu�i ��i. Cu�c s�ng �n d�t, kín �áo c�a Smith khi�n ng��i ��i sau ch� còn nh� 
��n ông nh� m�t h�c gi� n�i ti�ng �ãng trí, có ph�n l�n th�n nh�ng l�i là cha �� 
c�a m�t lo�t t� t��ng kinh t� h�c kinh �i�n gây ch�n ��ng m�t th�i.

Nh�ng ��a con tinh th�n c�a ông ��u là các ki�t tác th� hi�n t� duy t�ng 
h�p và suy lu�n b�c th�y, ch�ng t� m�t th� gi�i quan ki�t su�t, �i sâu vào b�n ch�t 
quy lu�t v�n ��ng c�a các hi�n t��ng và quá trình kinh t� mà ��nh cao là tác ph�m 
C�a c�i c�a các qu�c gia.

1 Tomas Je�erson (1743-1826) là �ổng thống thứ 3 của nước Mỹ, người sáng lập ra Đảng Dân chủ - Cộng hòa Mỹ (Democratic-
Republican Party: Republican) và là một trong những người theo chủ nghĩa tự do nhiệt thành lớn nhất thời cận đại.

2  Edward Gibbon (1737 - 1794), nhà sử học nổi tiếng của Anh, tác giả cuốn Lịch sử về sự xuống dốc và đổ vỡ của Đế chế La Mã gây 
tranh cãi lớn vào thế kỷ XVIII.

3  Daniel J.Boorstin Những phát hiện về vạn vật và con người (Te discovers - A history of Man’s Search to know his world and himself), 
Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2001.
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Trong tác ph�m này, trên c� s� ti�p thu nh�ng tinh hoa lý lu�n c�a c� 
tr��ng phái tr�ng th��ng và tr�ng nông, c�ng nh� làm rõ nh�ng lu�n �i�m sai 
l�m, phi�n di�n c�a h�, Adam Smith �ã l�y ph�m trù xu�t phát cho h� th�ng lý 
lu�n c�a mình là “c�a c�i c�a các qu�c gia” và nghiên c�u nó trên c� ba l�nh v�c: 
s�n xu�t, l�u thông và phân ph�i. Nh� �ó, nh�ng l�nh v�c l�n c�a khoa h�c kinh 
t� �ã có ���c b� khung v�ng ch�c và nh�ng ���ng nét rõ ràng. �ó là lý do mà 
các th� h� sau coi lý lu�n c�a Adam Smith là m�t cây ��i th� v�i tán lá r�ng mà 
b�t k� m�t ai tìm cách phát tri�n, ph�n bi�n, th�m chí l�i d�ng nh�ng sai l�m c�a 
ông c�ng tr� thành ng��i n�i ti�ng. Nhà l�ch s� Arnold Toynbee �ã kh�ng ��nh 
r�ng “C�a c�i c�a các qu�c gia và ��u máy h�i n��c �ã phá h�y th� gi�i c�, xây 
d�ng m�t th� gi�i m�i”.

Trong Adam Smith ch�a ��y s� uyên thâm c�a m�t nhà bác h�c l�n và 
c�ng có c� s� l�m l�n nh� t�t c� nh�ng ng��i bình th��ng khác khi các hi�n 
t��ng và quá trình kinh t� ch�a phát tri�n ��n �� chín mu�i �� giúp ng��i ta nh�n 
rõ b�n ch�t c�a chúng. Tuy v�y, trên c� s� b� khung lý lu�n mà Adam Smith ��a 
ra, các tr��ng phái kinh t� b�t ��u xu�t hi�n v�i nhi�u s�c thái và xu h��ng khác 
nhau. David Ricardo, ng��i �ã phát tri�n nh�ng h�t nhân khoa h�c và phê phán 
có kh�c ph�c nh�ng sai l�m c�a Adam Smith �ã ��a kinh t� chính tr� h�c t� s�n 
c� �i�n Anh ��t t�i ��nh cao lý lu�n. Chính Các Mác c�ng �ã tr�c ti�p k� th�a các 
t� t��ng khoa h�c c�a Adam Smith và Ricardo và �ã ��a kinh t� chính tr� h�c tr� 
thành n�n t�ng lý lu�n kinh t� c�a ch� ngh�a Mác sau này.

M�t tr��ng phái lý lu�n khác c�ng xu�t phát t� nguyên lý c� b�n c�a Adam 
Smith, song l�i bi�n chúng thành công c� �� tr� l�i các t� t��ng và quan �i�m c�a 
giai c�p ti�u t� s�n mà ��i bi�u n�i b�t nh�t là Simonde de Sismondi. M�t nhánh 
lý lu�n khác c�ng �ã xu�t hi�n mà Mác g�i là s� suy ��i c�a kinh t� chính tr� h�c 
c� �i�n v�i ��i bi�u n�i b�t là Jean Baptiste Say và Thomas Robert Malthus. H� 
�ã khai thác nh�ng nh�m l�n c�a Adam Smith �� xây d�ng thành các lý thuy�t 
bào ch�a cho ch� �� bóc l�t và mâu thu�n c�a ch� ngh�a t� b�n.

Trong l�ch s� các t� t��ng kinh t�, không ng� nh�ng nh�m l�n c�a Adam 
Smith l�i t�n t�i lâu ��n th� và có nhi�u �nh h��ng l�n ��n th�. Nh�ng nh�m l�n 
c�a Adam v�n là c� s� cho s� bi�n t��ng c�a �� m�i s�c thái lý lu�n ��n ngày 
nay. Các quan �i�m xem xét l�i ch� ngh�a mác xít ��u có ngu�n g�c sâu xa t� 
các nh�m l�n c�a Adam Smith. Ngu�n g�c sâu xa c�a các t� t��ng kinh t� ti�n 
b� c�a tr��ng phái xã h�i ch� ngh�a không t��ng c�ng xu�t phát t� c� s� lý lu�n 
c�a chính Adam Smith. �i�u �ó cho th�y tính khoa h�c và tính ph� bi�n trong các 
quan �i�m n�n t�ng lý lu�n c�a Adam Smith ki�t xu�t nh��ng nào!.

Giá tr� và giá tr� s� d�ng

Adam Smith là ng��i ��u tiên phân bi�t rõ giá tr� và giá tr� s� d�ng c�a 
hàng hóa và kh�ng ��nh giá tr� s� d�ng không quy�t ��nh giá tr� c�a hàng hóa. 
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Theo ông, giá tr� c�a m�t v�t có hai ngh�a, �ôi lúc ch� công d�ng c�a hàng 
hóa, �ôi lúc ch� kh� n�ng có ���c v�t khác do chi�m h�u v�t �ó mang l�i. Ngh�a 
th� nh�t là giá tr� s� d�ng, ngh�a th� hai là giá tr� trao ��i, là hình th�c bi�u hi�n 
c�a giá tr�. Trên c� s� �ó, ông �ã phân tích “th��c �o th�c t�” c�a giá tr� trao ��i 
qua ba b��c:

1) Trao ��i hàng hóa v�i lao ��ng. Theo ông, không ph�i vàng hay b�c mà 
lao ��ng m�i là cái ��u tiên dùng �� ��i l�y t�t c� c�a c�i trên th� gi�i. Ông �ã “... 
do d� gi�a hai ��nh ngh�a v� giá tr� trao ��i, t�c là gi�a ��nh ngh�a cho r�ng giá tr� 
c�a các hàng hóa là do kh�i l��ng lao ��ng c�n thi�t �� s�n xu�t ra các hàng hóa 
�ó quy�t ��nh, và ��nh ngh�a r�ng giá tr� �ó ngang v�i s� l��ng lao ��ng s�ng mà 
hàng hóa �ó có th� mua ���c, hay là ngang v�i s� l��ng hàng hóa mà s� l��ng 
lao ��ng s�ng nh�t ��nh có th� mua ���c”1. Trong hai ��nh ngh�a �ó, ��nh ngh�a 
th� nh�t là �úng ��n, ��nh ngh�a th� hai là sai l�m. Trên th�c t�, ông �ã l�y ti�n 
công làm th��c �o giá tr� c�a hàng hóa, vì ti�n công ngang v�i s� l��ng hàng hóa 
�ã ���c mua thay th� cho m�t l��ng lao ��ng s�ng nh�t ��nh.

2) Trao ��i hàng hóa v�i hàng hóa. � �ây giá tr� trao ��i là m�t quan h� 
t� l� v� l��ng hàng hóa nào �ó, t�c giá tr� trao ��i là m�t quan h� t� l� v� l��ng.

3) Trao ��i hàng hóa thông qua ti�n t�. 

Adam Smith �ã kh�ng ��nh lao ��ng là th��c �o bên trong, th��c �o duy 
nh�t chính xác c�a giá tr�. Ti�n là th��c �o bên ngoài, ch� �úng vào m�t th�i gian 
và ��a �i�m xác ��nh. �ây th�c s� là quan �i�m chính xác và khoa h�c c�a Adam 
Smith.

�� có ���c quan ni�m �úng ��n, Adam Smith c�ng phê phán quan �i�m 
c� b�n c�a ch� ngh�a tr�ng nông mà ��i di�n là Francois Quesnay cho r�ng nông 
nghi�p m�i là ngành s�n xu�t ra giá tr� còn công nghi�p thì không. ��i v�i Smith, 
�ây là m�t quan �i�m sai l�m. Ông t� nh�, mình th�t may m�n vì �ã sinh ra t�i 
m�t ��t n��c thiên v� buôn bán nh� Scotland và r�t g�n n��c Anh công nghi�p 
ch� không ph�i thu�n nông nghi�p nh� Pháp �� hi�u r�ng ngu�n g�c c�a “giá tr�” 
chính là “lao ��ng”, ch� không ph�i là “t� nhiên” nh� các nhà sáng l�p ch� ngh�a 
tr�ng nông quan ni�m.

Tuy nhiên, Adam Smith l�i m�c ph�i m�t nh�m l�n l�n khi kh�ng ��nh: 
“Ti�n công, l�i nhu�n và ��a tô là ba ngu�n g�c ��u tiên c�a m�i thu nh�p, c�ng 
nh� c�a m�i giá tr� trao ��i”2. V� ��u c�a kh�ng ��nh này là hoàn toàn chính xác, 
nh�ng v� sau “c�ng nh� c�a m�i giá tr� trao ��i” là sai. Adam Smith �ã b� qua 
giá tr� c�a các t� li�u s�n xu�t trong c�u thành giá tr� hàng hóa. Theo Các Mác, 
thì Adam Smith �ã không phát tri�n ���c lý lu�n quý giá c�a Quesnay v� tái s�n 
xu�t, h�n n�a ông l�i làm r�i v�n �� khi “…��a ra cái giáo �i�u l� lùng mà ngày 

1  C.Mác và Ph.Ăngghen: �oàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội,1995, t.26, P.I, tr.65.
2  Adam Smith: Của cải của các quốc gia, quyển I, chương 6 [bản dịch tiếng Nga, tập I, tr.49].
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nay, ng��i ta v�n còn tin m�t cách mù quáng… theo �ó thì toàn b� giá tr� c�a 
s�n ph�m xã h�i phân gi�i thành thu nh�p, ngh�a là thành... ti�n công c�ng v�i l�i 
nhu�n (l�i t�c), c�ng v�i ��a tô”1. Chính vì v�y, Các Mác cho r�ng Adam Smith 
là ng��i ��t c� s� khoa h�c cho lý lu�n v� s� bóc l�t c�a CNTB. 

Nh�ng ph�n kh�u tr� vào s�n ph�m lao ��ng c�a công nhân

Adam Smith quan ni�m l�i nhu�n, ��a tô và l�i t�c là nh�ng ph�n kh�u tr� 
vào s�n ph�m lao ��ng c�a công nhân.

1) V� l�i nhu�n, ông vi�t: “Cái giá tr� mà ng��i công nhân gia công thêm 
vào, gi� �ây (khi n�n s�n xu�t t� b�n ch� ngh�a xu�t hi�n) ���c chia thành hai 
b� ph�n, trong �ó m�t b� ph�n ���c �em tr� cho công nhân, còn b� ph�n kia thì 
���c dùng vào vi�c tr� l�i nhu�n cho ng��i kinh doanh theo t�ng s� t� b�n �ã 
�ng tr��c d��i hình thái ti�n công và v�t li�u dùng vào vi�c ch� bi�n”; 

2) V� ��a tô, theo ông thì “t� khi toàn b� ru�ng ��t trong m�t n��c này hay 
trong m�t n��c kia tr� thành tài s�n riêng, thì nh�ng k� s� h�u ru�ng ��t, c�ng 
nh� t�t c� nh�ng ng��i khác, c�ng mu�n thu ho�ch � n�i mà h� không gieo, và 
th�m chí h� còn b�t ��u �òi thu tô ��i v�i nh�ng s�n ph�m t� nhiên c�a ��t �ai”.

3) V� l�i t�c, ông vi�t: “l�i t�c c�a ti�n (…) bao gi� c�ng là m�t th� thu 
nh�p phái sinh, thu nh�p này không ph�i ���c tr� b�ng m�t kho�n l�y t� s� l�i 
nhu�n do vi�c s� d�ng s� ti�n �ó mang l�i, thì c�ng ph�i ���c tr� b�ng cách l�y 
vào m�t ngu�n thu nh�p nào �ó”. 

Lý lu�n v� kinh t� th� tr��ng t� do c�nh tranh

C�a c�i c�a m�t qu�c gia không ch� là vàng, b�c mà còn bao g�m ��t �ai, 
nhà c�a, hàng hóa � nhi�u d�ng khác nhau có th� tiêu th� ���c. C�a c�i ph�i ���c 
�o l��ng d�a trên cách mà m�i ng��i ���c �n, �, m�c ch� không ph�i d�a trên s� 
vàng b�c trong ngân kh� qu�c gia. Ngày nay, có th� d� dàng hi�u ���c �i�u �ó, 
song h�n 200 n�m tr��c �i�u �ó không m�y d� hi�u. 

Adam Smith �ã tuyên b� b�o h� th��ng m�i s� làm ��t n��c nghèo �i. Vào 
th�i c�a ông, không ph�i ai c�ng th�c s� hi�u ���c chân lý này nh�ng nó �ã ���c 
Adam Smith ��a ra t� n�m 1776. Th�t �áng kính ph�c!

T� h�n 200 n�m tr��c, Adam Smith �ã cho r�ng nh�ng n� l�c c�a chính 
sách b�o h� th��ng m�i (nh� áp m�c thu� cao, ��t các rào c�n �� ��t ���c cán 
cân th��ng m�i có l�i cho qu�c gia) là “ng� ng�n”. Adam Smith �ã tuyên b� 
“b�ng vi�c l�p kính, các lu�ng ��t ���c bón phân, các b�c t��ng ���c � nóng, 
lo�i nho ngon có th� ���c tr�ng � Scotland” nh�ng n�u tr�ng nho và s�n xu�t 

1  C.Mác và Ph. Ăngghen �oàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996, t.24, tr.636.



100 NHÀ KINH �Ế NỔI �IẾNG

10

r��u vang � Scotland thì chi phí cao g�p 30 l�n thay vì nh�p kh�u t� Pháp. Ông 
��t ra câu h�i: li�u có m�t �i�u lu�t nào h�p lý khi ng�n c�n nh�p kh�u r��u t� 
n��c ngoài, ��n gi�n ch� �� khuy�n khích vi�c làm r��u vang �� � Scotland?.

Theo Adam Smith, các chính sách b�o h� ch� có l�i cho các nhà s�n xu�t, 
nh�ng k� ��c quy�n và s� thi�n c�n c�a chính sách b�o h� luôn c�n tr� t�ng 
tr��ng. Chính sách b�o h� không �em l�i l�i ích cho ng��i tiêu dùng, l�i ích c�a 
ng��i tiêu dùng h�u nh� th��ng xuyên ph�i hy sinh cho ng��i s�n xu�t. Adam 
Smith tuyên b� r�ng các rào c�n th��ng m�i �ã làm tê li�t kh� n�ng s�n xu�t c�a 
các qu�c gia và do v�y c�n ph�i ���c xóa b�. N�u th��ng m�i gi�a Anh và Pháp 
���c m� r�ng thì c� hai qu�c gia s� ��u có l�i. 

Adam Smith là ng��i hoàn thi�n lý lu�n v� kinh t� th� tr��ng t� do c�nh 
tranh. Theo ông, xã h�i là liên minh c�a nh�ng ng��i t� do trao ��i. Nhà n��c ch� 
là “ng��i lính gác �êm” �� b�o v� cho t� do và t� h�u. Trao ��i là m�t ��c tính v�n 
có c�a con ng��i. Trong n�n kinh t�, con ng��i ph� thu�c và quan h� v�i nhau. 
Trong trao ��i, quy lu�t l�i ích tr� thành ��ng l�c thúc ��y ng��i ta ho�t ��ng. � 
�ây, con ng��i “ch�u chi ph�i b�i bàn tay vô hình”. �ó là các quy lu�t khách quan, 
là “tr�t t� t� nhiên”. �� tr�t t� �ó ho�t ��ng trôi ch�y, Adam Smith ��nh rõ các �i�u 
ki�n: (i) T�n t�i n�n s�n xu�t hàng hóa và trao ��i hàng hóa; (ii) N�n s�n xu�t �ó 
ph�i phát tri�n trên c� s� t� do: t� do s�n xu�t, t� do liên k�t, t� do m�u d�ch. 

Ông nh�n m�nh ba ��c tr�ng c�a h� th�ng t� �i�u ch�nh (bàn tay vô hình 
hay mô hình c� �i�n):

M�t là t� do. Các cá nhân có quy�n s�n xu�t và trao ��i hàng hóa, lao ��ng 
và v�n n�u h� th�y thích h�p.

Hai là c�nh tranh. Các cá nhân có quy�n c�nh tranh trong s�n xu�t và trao 
��i hàng hóa, d�ch v�.

Ba là công b�ng. Các ho�t ��ng c�a cá nhân ph�i công b�ng và trung th�c 
d�a trên các nguyên t�c c�a xã h�i.

Adam Smith �ã k�t h�p ba ��c tr�ng này khi phát bi�u: “M�t ng��i, khi 
không vi ph�m lu�t pháp, ���c phép t� do tuy�t ��i theo �u�i l�i ích c�a b�n thân 
theo cách riêng c�a mình, ���c phép �em v�n và ngh� làm �n c�a mình c�nh 
tranh v�i b�t k� ng��i nào khác ho�c làm theo yêu c�u”. Nh�ng l�p lu�n ��y 
tính thuy�t ph�c này �ã ���c Stigler g�i là “v��ng mi�n n�m ng�c” l�p lánh c�a 
Adam Smith. Còn Samuelson �ã ph�i th�t lên r�ng “ng��i �àn ông ��u tiên c�a 
loài ng��i là Adam và nhà kinh t� h�c ��u tiên c�ng là Adam”. 

Adam Smith không ch� là ng��i sáng l�p tr��ng phái kinh t� h�c c� �i�n 
v�i h�c thuy�t t� do kinh t� mà ông còn là ng��i ��t n�n móng cho kinh t� h�c 
nói chung phát tri�n. Nh�ng phát hi�n v� giá tr� và giá tr� s� d�ng, v� ngu�n g�c 
giá tr� th�ng d�, v� kinh t� th� tr��ng t� do c�nh tranh là ba �óng góp to l�n, c� 
th�, n�i b�t c�a Adam Smith mà không ai có th� ph� nh�n.
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K�t lu�n
���ng th�i, bên c�nh s� n� ph�c và kính tr�ng tài n�ng, Adam Smith v�n 

b� m�t s� ng��i coi là k� vô chính ph�. B�i l�, ông ch�ng l�i m�t nhà n��c 
chuyên ch� thâu tóm m�i ho�t ��ng c�a xã h�i, dù là nh� nh�t. Ông cho r�ng mô 
hình “Nhà n��c h�n ch�” v�i ch�c n�ng th�c thi công lý, b�o v� qu�c gia và ��m 
b�o phúc l�i xã h�i cho công dân nên ���c xây d�ng, có ngh�a là “ho�t ��ng c�a 
nhà n��c nên ��n gi�n và ti�t ki�m”1. Ông luôn khát khao h�c thuy�t c�a mình s� 
làm v�n v�t giàu có cho toàn nhân lo�i.

Thi tho�ng v�n xu�t hi�n nh�ng l�i ph� báng c�a m�t s� ng��i. John Ruskin 
m�t nhà phê bình ngh� thu�t c�a th� k� XIX �ã th�t lên không d�u v� h�n h�c 
r�ng Adam Smith ch� là “...m�t gã Scotland n�a ng��i, n�a ng�m c� tình rao 
gi�ng nh�ng l�i báng b� thánh th�n, nào là “Hãy c�m thù th��ng ��, chúa t� 
c�a các ng��i, k� xác nh�ng lu�t l� c�a ông ta, và hãy luôn ng�m nghé tài s�n 
c�a b�n láng gi�ng…”2. Tuy nhiên, �ó ch� là nh�ng nh�n ��nh c� ch�p, thi�u s�. 
Th�c t�, t� t��ng c�a Adam Smith v�n còn ���c ca ng�i ��n ngày nay. Gilles 
Dostaller, ��ng tác gi� cu�n T� t��ng kinh t� k� t� Keynes (Economic Thought 
Since Keynes) �ã t�ng nh�n xét: “Adam Smith có m�t cái nhìn v� s� v�n hành c�a 
n�n kinh t� tinh t� h�n r�t nhi�u cách nhìn v�n ���c gán cho ông… Ông �ã dành 
m�t ph�n l�n tác ph�m “C�a c�i c�a các qu�c gia” �� xem xét các ch�c n�ng mà 
nhà n��c ph�i ��m nh�n trong n�n kinh t�”3.

Hay nh� Alan Greenspan, ng��i có 18 n�m (1987-2006) ng�i gh� Ch� t�ch 
C�c D� tr� Liên bang M� �ã không ng�n ng�i nh�n mình là tín �� c�a Adam 
Smith v�i lý thuy�t v� “Bàn tay vô hình”. Ông kh�ng ��nh:“B�n ch�t c�a lu�t l� 
là làm gi�m t� do c�a th� tr��ng, lo�i b� t� do chính là ��t toàn b� quá trình cân 
b�ng th� tr��ng vào r�i ro” và “không th�y b�t k� lý do nào bi�n minh cho vi�c 
t�ng vai trò c�a nhà n��c”4.

Nh�ng m�i liên h� gi�a lu�n �i�m c�a Adam Smith v�i s� v�n ��ng c�a 
n�n kinh t� hi�n nay v�n còn khá ch�t ch�. B�ng ch�ng là khi phân tích nh�ng sai 
l�m d�n ��n cu�c kh�ng ho�ng kinh t� trong th�p k� ��u c�a th� k� XXI, nhi�u 
h�c gi� �ã trích d�n l�i nh�ng dòng mà Adam Smith �� l�i trong C�a c�i c�a các 
qu�c gia. H� nói r�ng tính tiên �oán trong t� t��ng c�a Adam Smith v�n �úng 
cho ��n bây gi�. Giáo s� Amartya Sen (gi�i Nobel kinh t� n�m 1998) �ã nh�n xét: 
“Cu�c kh�ng ho�ng kinh t� hi�n nay m�t ph�n do �� cao quá m�c v� s� sáng su�t 
c�a th� tr��ng và bây gi� cu�c kh�ng ho�ng �ang b� th�i ph�ng b�i s� lo l�ng 
và thi�u tin c�y vào th� tr��ng tài chính và các doanh nghi�p nói chung… Song, 

1  Adam Smith, Của cải của các quốc gia. 
2  �iểu luận “Capitalism and Morality” CN�B và vấn đề đạo đức của Edward Celeson: đăng trên tạp chí Te Freeman – Ideas on 

liberty, tháng 10/1973. 
3  �rích từ bài viết “Một lịch sử đầy biến động”, đăng dưới dạng phụ lục 2 trong bản tiếng Việt của cuốn �ư tưởng kinh tế kể từ Keynes 

của tác giả này. 
4  Alan Greenspan: Kỷ nguyên hỗn loạn (Te Age of �urbulence), Nxb �rẻ, 2008.
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nh�ng v�n �� này �ã ���c Adam Smith nh�n ra t� th� k� XVIII…”1. 

Adam Smith �� cao s� t� �i�u ti�t c�a th� tr��ng nh�ng v�n không quên 
nh�n m�nh r�ng các ho�t ��ng ��u c� quá m�c và l�m r�i ro v�n thu hút nhi�u 
ng��i b�i l�i nhu�n cao, n�u không ���c �i�u ti�t s� gây ra nh�ng h� l�y x�u. 
Ông g�i �ó là “nh�ng k� hoang tàng và phóng túng”. C� th�, Adam Smith yêu 
c�u nhà n��c b�o v� công dân tr��c các kho�n vay không lành m�nh �� tránh b� 
r�i vào tr��ng h�p “m�t ph�n l�n v�n c�a ��t n��c b� ��y kh�i tay nh�ng ng��i 
r�t có th� s� d�ng nó m�t cách sinh l�i và có ích, và qu�ng vào tay nh�ng k� r�t 
có th� s� lãng phí và h�y ho�i nó”2.

Ng��i ta còn tìm th�y c� s� t��ng ��ng (hay k� th�a) trong quan ni�m c�a 
Paul Krugman (�o�t gi�i Nobel kinh t� n�m 2008) v� Adam Smith. Tác ph�m 
C�a c�i c�a các qu�c gia có nh�ng dòng nói ��n tính n�ng ��ng c�a th� tr��ng và 
gi�i thích cách nó v�n hành trên n�n t�ng t� do hóa th��ng m�i thông qua chuyên 
môn hóa s�n xu�t, phân công lao ��ng và s� ti�t ki�m do quy mô s�n xu�t l�n. 
Và �ó c�ng là nh�ng ý Krugman bàn ��n trong phân tích thuy�t th��ng m�i và 
��a lý kinh t�.

Adam Smith là m�t nhân v�t ki�t xu�t c�a kinh t� h�c. �ã g�n ba th� k� 
t� khi nh�ng t� t��ng c�a ông ra ��i, xã h�i �ã có nh�ng thay ��i l�n so v�i 
b�i c�nh n�n kinh t� t� b�n s� khai th� k� XVIII. Tuy nhiên, chính t� h� th�ng 
t� t��ng c�a ông mà các th� h� �i sau có th� phát tri�n các nhánh lý thuy�t dày 
��c t��ng �ng v�i s� phát tri�n ph�c t�p c�a kinh t� hi�n ��i. Các Mác là m�t 
trong nh�ng ��i di�n �u tú nh�t �ã phân tích b�n ch�t c�a ch� ngh�a t� b�n d�a 
trên nh�ng l�p lu�n c�a Adam Smith v� kinh t� th� tr��ng t� �ó xây d�ng nên h� 
th�ng lý lu�n mác-xít. 

1  Chuyên luận “CN�B vượt xa hơn cuộc khủng hoảng” (Captialism beyond the Crisis), Te New York Review of Books, Volume 
56, số 5, ngày 26-3-2009.

2  Adam Smith: Của cải của các quốc gia (The Wealth of Nations) I, II.iv.15, tr.357.
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Ch� d�n khoa h�c

Giá tr�. Giá tr� s� d�ng. Bàn tay vô hình. T� do c�nh tranh. ��a tô. Nhà n��c h�n ch�. 
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