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FORSKNING I KORTHET: Entreprenörskap
innebär inkomstutveckling för vissa, relativ
fattigdom för andra
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“De eventuella tillväxteffekterna och
jobbskapande som kan uppkomma till följd
av fler entreprenörer bör uppväga de negativa
välfärdseffekterna som kan följa av ökad
ojämlikhet.”
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