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Adam Smith egy vámtisztviselő fiaként született Kirkcaldyban (Fife grófság, Skócia).
Születésének pontos dátuma ismeretlen, de tény, hogy 1723. június 5-én keresztelték meg
Kirckaldyban, miután édesapja mintegy hat hónappal korábban meghalt.

  

Körülbelül 15 éves korától morálfilozófiát (en :moral philosophy, en :ethics) hallgatott a
Glasgow-i Egyetemen. Egyik tanára Francis Hutcheson volt, akinek filozófiai és közgazdasági
elméletei nagy befolyást gyakoroltak a fiatal Smith-re.

  

1740-ben az oxfordi Balliol College-ba került filozófiát tanulni. Itt nem érezte jól magát,   részben
újra és újra kiújuló egészségi problémái, részben az egyetem   erősen skótellenes légköre
miatt.

  

1746-ban visszatért Kirkcaldybe. Hosszú ideig nem talált megfelelő állást, végül 1748-tól
nyilvános előadásokat kezdett tartani Edinburgh-ben angol irodalomról, jogról, filozófiáról,
retorikáról.   A kortársak arról tudósítanak, hogy előadásain, noha azok nem képezték  a 
kötelező tananyag részét, valósággal tolongtak a hallgatók. Sajnos  az  előadások anyagából
eredeti formájában nagyon kevés maradt fenn.

  

1750 körül megismerkedett David Hume filozófussal, aki közeli jó barátja lett.

  

1751-ben Smith-t a logika professzorává nevezték ki a Glasgow-i Egyetemen. 1752-től a
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morálfilozófia professzora, 14-16 éveseket tanít. Bár az előadások hivatalos nyelve a latin volt,
Smith szinte mindig angolul beszélt.

  

1763-ban   jövedelmezőbb állást kapott és lemondott professzori állásáról: a   fiatal Buccleugh
herceg oktatója lett. Tanítványával a következő években   sokat utazgatott, főleg
Franciaországban. Itt megismerkedett Anne Robert Jacques Turgot-val és François
Quesnay-jel, a fiziokratizmus legnagyobb alakjaival. Genfben Voltaire-rel is találkozott. Az
utazást a herceg öccsének betegsége, majd halála miatt 1766-ban megszakították.

  

Miután visszatért Kirkcaldyba, tíz évet szentelt fő műve megírására. 1778-ban vámfőtisztviselő
lett és édesanyjához költözött Edinburgh-be. Az elkövetkező két évben sikeresen oldotta meg a
skót pénzügyek reformját. Barátságot kötött a kémikus Joseph Blackkel, a
természettudós-geológus James Huttonnal és James Watt-tal, a gőzgép feltalálójával.

  

67 évesen, betegsége következtében hunyt el. Vagyona jelentékeny részét jótékony célokra
ajánlotta fel.
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