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Αβστραχτ

Ωηεν χονσιδερινγ χοντριβυτιονσ το ελεχτοραλ χαµπαιγνσ ιν τηε Υ.Σ.,

α πυζζλινγ ρεγυλαριτψ ισ τηατ σοµε ινδυστριεσ τενδ το σπενδ σιγνι�χαντλψ

µορε τηαν οτηερσ. Το εξπλαιν τηισ εϖιδενχε, ωε πρεσεντ α σιµπλε τηε−

ορετιχαλ µοδελ ιν ωηιχη ιντερεστ γρουπσ �νανχε πολιτιχιανσ τηατ ρεθυιρε

φυνδινγ φορ χαµπαιγν αδϖερτισινγ ιν εξχηανγε φορ πολιχψ φαϖορσ. Ουρ

µοδελ πρεδιχτσ τηατ ιντερεστ γρουπσ ωιτη µορε εξτρεµε πρεφερενχεσ ωιλλ

δεϖοτε α γρεατερ αµουντ οφ ρεσουρχεσ το χαµπαιγν �νανχινγ. Τηε εµ−

πιριχαλ εϖιδενχε, βασεδ ον δατα φροµ τηε Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ βετωεεν

2000 ανδ 2004, στρονγλψ συππορτσ τηισ �νδινγ.

Κεψωορδσ: Χαµπαιγν Φινανχε; Ιντερεστ Γρουπσ; Ελεχτιονσ; Εξ−
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1 Ιντροδυχτιον

Ωηεν χονσιδερινγ χοντριβυτιονσ το ελεχτοραλ χαµπαιγνσ, α µαϕορ πυβλιχ χονχερν

ισ τηατ πολιτιχιανσ µαψ βε συβϕεχτ το χαπτυρε βψ ιντερεστ γρουπσ τηατ �νανχε

χανδιδατεσ ωιτη τηε πριµαρψ ιντεντιον οφ οβταινινγ πολιχψ φαϖορσ. Ιν τηε Υ.Σ.

τηερε ισ εϖιδενχε οφ τηισ χονχερν δατινγ αλλ τηε ωαψ βαχκ το τηε εαρλψ 19τη

χεντυρψ, βυτ αλσο µορε ρεχεντ ηεαδλινε νεωσ ρεγαρδινγ νεωλψ φουνδεδ ιντερεστ

γρουπσ τενδσ το χορροβορατε τηισ ϖιεω.1 Νεϖερτηελεσσ, χοντραρψ το ποπυλαρ

σεντιµεντ, ονε οφ τηε µοστ συρπρισινγ εµπιριχαλ ρεγυλαριτιεσ �ρστ οβσερϖεδ βψ

Τυλλοχκ (1972) ισ τηατ τηερε ισ ρελατιϖελψ λιττλε µονεψ ιν Υ.Σ. πολιτιχσ χοµπαρεδ

το τηε ϖαλυε οφ πολιχψ φαϖορσ τηατ χοντριβυτιονσ συπποσεδλψ βυψ.

Ασ σηοων βψ Ανσολαβεηερε ετ αλ. (2003), ιφ χοντριβυτιονσ ωερε το βε σεεν ασ

ινϖεστµεντσ ον βεηαλφ οφ χορπορατε ιντερεστ γρουπσ, ωε σηουλδ οβσερϖε γρεατερ

σπενδινγ, σινχε τηε ρετυρνσ το χαµπαιγνσ αππεαρ το βε χοµπαρατιϖελψ ηιγηερ

ωιτη ρεσπεχτ το οτηερ ινϖεστµεντ οππορτυνιτιεσ. Τηισ οβσερϖατιον σεεµσ το

χαστ δουβτ ον τηε ιδεα τηατ ελεχτιονσ ρεπρεσεντ α µαρκετ φορ πολιτιχαλ φαϖορσ,

ασ συγγεστεδ βψ ινϖεστµεντ βασεδ µοδελσ οφ χαµπαιγν �νανχε (Σνψδερ, 1990;

Γριερ ανδ Μυνγερ, 1991).

Ηοωεϖερ, ιφ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ αρε το βε χονσιδερεδ πρινχιπαλλψ ασ α

φορµ οφ χονσυµπτιον ορ πολιτιχαλ παρτιχιπατιον, ωηψ δο ωε οβσερϖε συχη περσισ−

τεντ δι⁄ερενχεσ βετωεεν τοταλ χοντριβυτιονσ ωηεν χοµπαρινγ δι⁄ερεντ ινδυσ−

τριεσ? Φορ ινστανχε, τηε �νανχιαλ σεχτορ (ινχλυδινγ ινσυρανχε ανδ ρεαλ εστατε),

ασ ωελλ ασ τηε λεγαλ ανδ τηε ηεαλτη σεχτορσ, χονσταντλψ σπενδ σιγνι�χαντλψ µορε

τηαν ενεργψ, χονστρυχτιον, αγριβυσινεσσ, τρανσπορτατιον ανδ δεφενσε. Ινδεεδ,

ιφ ωε χονσιδερ τηε τοταλ αµουντ οφ πολιτιχαλ χοντριβυτιονσ ιν τηε Υ.Σ. οϖερ τηε

παστ τωο δεχαδεσ, ρανκινγσ βψ βυσινεσσ σεχτορ αππεαρ το εξηιβιτ ϖερψ λιττλε ϖαρι−

1Ιν α λεττερ το ∆ρ. Γεοργε Λογαν ιν 1816, Τηοµασ ϑε⁄ερσον ωροτε: ∀Ι ηοπε ωε σηαλλ χρυση
ιν ιτσ βιρτη τηε αριστοχραχψ οφ ουρ µονεψεδ χορπορατιονσ ωηιχη δαρε αλρεαδψ το χηαλλενγε ουρ
γοϖερνµεντ το α τριαλ οφ στρενγτη, ανδ βιδ δε�ανχε το τηε λαωσ οφ ουρ χουντρψ∀. Μορε ρεχεντλψ,
τηε προσπεχτυσ οφ αν ιντερεστ γρουπ φουνδεδ ιν 2013 χαλλεδ ∀Ηυµαν Χαπιταλσ∀ τηατ ινχλυδεσ
Μαρκ Ζυχκερβεργ ασ ονε οφ ιτσ φουνδερσ, υνδερ α σεχτιον χαλλεδ �ουρ ταχτιχαλ ασσετσ� στατεσ
τηε φολλοωινγ: �Ωε ηαϖε ινδιϖιδυαλσ ωιτη α λοτ οφ µονεψ. Ιφ δεπλοψεδ προπερλψ τηισ χαν ηαϖε
ηυγε ιν�υενχε ιν τηε χυρρεντ χαµπαιγν �νανχε ενϖιρονµεντ.� − σουρχε ωωω.πολιτιχο.χοµ,
Απριλ 4, 2013.
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ατιον. ϑυστ το γατηερ αν ιδεα οφ τηε �γυρεσ, φροµ 1990 ονωαρδσ τηε �νανχιαλ

σεχτορ αλωαψσ σπεντ ατ λεαστ τωιχε ασ µυχη ασ χονστρυχτιον, χοντριβυτινγ µορε

τηαν �ϖε τιµεσ ασ µυχη ιν 2012, ναµελψ 658 µιλλιον δολλαρσ χοµπαρεδ το 122

µιλλιον.2 Τηεσε στψλιζεδ φαχτσ συγγεστ τηατ τηερε µαψ βε σοµε ινδυστρψ/σεχτορ

σπεχι�χ χηαραχτεριστιχσ τηατ α⁄εχτ τηε ινχεντιϖεσ οφ βυσινεσσ ιντερεστσ το �νανχε

ελεχτοραλ χαµπαιγνσ.

Σιµπλε µεασυρεσ οφ σιζε ορ ϖαλυε αδδεδ αρε νοτ συ′χιεντ το εξπλαιν συχη

περσιστεντ δι⁄ερενχεσ. Ινδεεδ, τηερε αρε σοµε ινδυστριεσ συχη ασ ρεαλ εστατε,

ηεαλτηχαρε ορ βανκινγ, τηατ δισπλαψ ηιγη λεϖελσ οφ εµπλοψµεντ, ϖαλυε αδδεδ

ανδ χοντριβυτιονσ, βυτ τηισ παττερν δοεσ νοτ ηολδ φορ οτηερ ινδυστριεσ συχη

ασ χοµπυτερ, πυβλισηινγ ανδ εδυχατιον. Φορ ινστανχε, χονσιδερινγ τηε περιοδ

γοινγ φροµ 2000−2004, ιφ ωε χοµπαρε τηε χοµπυτερ ανδ τηε βανκινγ ινδυστριεσ,

ρατιοσ οφ εµπλοψµεντ ανδ ϖαλυε αδδεδ βετωεεν τηε τωο ινδυστριεσ βοτη εξχεεδ

35%, ωηιλε χαµπαιγν χοντριβυτιονσ το τηε Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ φροµ τηε

φορµερ ρεπρεσεντ ονλψ 0.04% οφ χοντριβυτιονσ φροµ τηε λαττερ. Σιµιλαρλψ, τηε

εδυχατιον ινδυστρψ εξηιβιτσ ηιγη λεϖελσ οφ εµπλοψµεντ ανδ ϖαλυε αδδεδ βυτ λοω

λεϖελσ οφ χοντριβυτιονσ. Ωηεν χοµπαρινγ εδυχατιον ωιτη τηε βανκινγ ινδυστρψ,

τηε ρατιο οφ ϖαλυε αδδεδ βετωεεν τηε τωο ισ αβουτ 20%, τηε εµπλοψµεντ λεϖελ

ισ µορε ορ λεσσ τηε σαµε ιν τηε τωο σεχτορσ, ωηιλε τηε ρατιο οφ χοντριβυτιονσ ισ

αρουνδ 1%.3

Ωε αργυε τηατ α ποσσιβλε ανσωερ το τηισ πυζζλινγ πηενοµενον χαν βε γιϖεν

ιφ ωε τακε ιντο αχχουντ οφ τηε φαχτ τηατ τηε πολιχψ πρεφερενχεσ ασσοχιατεδ ωιτη

α σπεχι�χ ινδυστρψ µαψ βε µορε ορ λεσσ δισταντ φροµ τηε ποσιτιονσ πρεφερρεδ βψ

τηε µαϕοριτψ. Τηερεφορε, χονσιδερινγ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ ασ ινϖεστµεντσ,

τηοσε τηατ αδϖοχατε πολιχιεσ τηατ αρε µορε ιν λινε ωιτη τηε µαϕοριτψ (ανδ

τηερεφορε λεσσ εξτρεµε) τενδ το εξηιβιτ λοωερ λεϖελσ οφ χοντριβυτιονσ, σινχε τηεψ

2Τοταλ χοντριβυτιονσ ινχλυδε χοντριβυτιονσ οφ ∃200 ορ µορε φροµ Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµ−
µιττεεσ (ΠΑΧσ) ανδ ινδιϖιδυαλσ το φεδεραλ χανδιδατεσ ανδ φροµ ΠΑΧσ ανδ ινδιϖιδυαλ δονορσ
το πολιτιχαλ παρτιεσ ανδ ουτσιδε σπενδινγ γρουπσ. Σουρχε: Φεδεραλ Ελεχτιον Χοµµισσιον.

3∆ατα ον χοντριβυτιονσ αρε ρελατιϖε το χοντριβυτιονσ φροµ Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµµιττεεσ
(ΠΑΧσ) το τηε Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ, ωηιλε ϖαλυε αδδεδ ανδ εµπλοψµεντ αρε τακεν
φροµ τηε Βυρεαυ οφ Εχονοµιχ Αναλψσισ (ΒΕΑ, Γ∆Π στατιστιχσ βψ ινδυστρψ 1998−2012), Υ.Σ.
∆επαρτµεντ οφ Χοµµερχε. Φορ αλλ ϖαριαβλεσ, ωε χονσιδερ αϖεραγε ϖαλυεσ οϖερ τηε περιοδ
2000−2004.
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ηαϖε µορε µοδεστ ∀ρετυρνσ∀ φροµ χοντριβυτινγ. Ιν οτηερ ωορδσ, ινδυστριεσ τηατ

αρε βεττερ ρεπρεσεντεδ ωιλλ σεε λεσσ νεεδ το σπονσορ α σπεχι�χ χανδιδατε ορ βυψ

πολιτιχαλ φαϖορσ, σινχε τηειρ ιντερεστσ ωιλλ τενδ το βε νατυραλλψ πυρσυεδ βψ τηε

ελεχτεδ πολιτιχιανσ. Τηισ εξπλανατιον αλσο αλλοωσ υσ το ρεχονχιλε τηε ινϖεστµεντ

βασεδ µοδελσ οφ χαµπαιγν �νανχε ωιτη τηε οβσερϖατιον τηατ τηερε ισ ρελατιϖελψ

λιττλε µονεψ ιν πολιτιχσ.

Το φορµαλλψ αδδρεσσ τηισ ισσυε, ωε δεϖελοπ α ποσιτιϖε τηεορετιχαλ µοδελ οφ

χαµπαιγν �νανχε, ανδ υσινγ α δατα σετ ρελατιϖε το Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ, ωε �νδ

εµπιριχαλ εϖιδενχε τηατ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε µοδελ. Τηε σεττινγ ωε χονσιδερ

ισ ονε ιν ωηιχη τωο παρτιεσ χοµπετε ιν αν ελεχτοραλ ραχε. Οργανιζεδ λοββιεσ,

τηατ σηαρε χοµµον πρεφερενχεσ οϖερ α γιϖεν πολιχψ ισσυε, �νανχε χανδιδατεσ�

πολιτιχαλ χαµπαιγνσ δεµανδινγ πολιχψ φαϖορσ ιν ρετυρν φορ τηειρ µονεψ. Χαν−

διδατεσ ιν τυρν, ρεθυιρε χοντριβυτιονσ το ηελπ τηεµ ωιν τηε ελεχτιον βψ γεττινγ

τηειρ ωορδ ουτ το ϖοτερσ. Ονχε ιν ο′χε, ωιννινγ χανδιδατεσ αρε αβλε το συππλψ

τηε φαϖορσ ρεθυιρεδ βψ τηειρ χοντριβυτορσ. Παρτιεσ ηαϖε νο εξπλιχιτ πρεφερενχεσ

ον πολιχιεσ ανδ αρε ωιλλινγ το ταιλορ τηεµ το ενηανχε τηειρ ελεχτοραλ προσπεχτσ.

Α διστινχτιϖε �νδινγ οφ ουρ τηεορετιχαλ µοδελ ισ τηατ χοντριβυτιονσ αρε

αλωαψσ ινχρεασινγ ιν τηε εξτρεµισµ οφ εαχη ιντερεστ γρουπ�σ πρεφερενχεσ. Τηισ ισ

βεχαυσε ιφ ϖοτερσ αρε ινφορµεδ αβουτ τηε πολιχψ πλατφορµσ χηοσεν βψ χανδιδατεσ,

εναχτινγ πολιχιεσ τηατ αρε µορε δισταντ φροµ τηοσε πρεφερρεδ βψ τηε µαϕοριτψ

ωιλλ βε µορε χοστλψ φορ χανδιδατεσ, σινχε τηισ τενδσ το ρεδυχε ποπυλαρ χονσεντ.

Ιντυιτιϖελψ, ιντερεστ γρουπσ τηατ ηαϖε µορε εξτρεµε πρεφερενχεσ ηαϖε γρεατερ

µαργιναλ βενε�τσ φροµ οβταινινγ α γιϖεν πολιχψ φαϖορ, ωιτη ρεσπεχτ το µορε

µοδερατε γρουπσ. Τηερεφορε, χοντριβυτορσ τηατ ηαϖε µορε δισταντ πρεφερενχεσ

φροµ τηε µεδιαν ϖοτερ ωιλλ νορµαλλψ προϖιδε µορε χονσπιχυουσ χοντριβυτιονσ.

Ωε τεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηεσε τηεορετιχαλ ρεσυλτσ βψ ασσεσσινγ τηε ιµπαχτ οφ

ιντερεστ γρουπ πρεφερενχεσ ον χαµπαιγν χοντριβυτιονσ φορ τηε Υ.Σ. Ηουσε οφ

Ρεπρεσεντατιϖεσ ιν τηρεε ελεχτοραλ χψχλεσ (ι.ε., 2000, 2002 ανδ 2004). Ιν ορ−

δερ το εϖαλυατε τηε εµπιριχαλ ιµπλιχατιονσ οφ τηε µοδελ, ωε χονσιδερ ινδυστρψ

λεϖελ χοντριβυτιονσ βψ αγγρεγατινγ οϖερ Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµµιττεεσ (ΠΑΧσ)

τηατ βελονγ το α γιϖεν ινδυστρψ. Ινδεεδ, αλτηουγη οργανιζεδ βυσινεσσ ιντερεστσ

µαψ νοτ φορµαλλψ βε παρτ οφ α σινγλε ιντερεστ γρουπ, τηρουγη δι⁄ερεντ ΠΑΧσ,
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τηεσε ιντερεστσ µαψ ινδεπενδεντλψ �νανχε χαµπαιγνσ φορ τηε σαµε ρεασονσ. Ωε

τηερεφορε χονστρυχτ α νεω δατα σετ βψ υσινγ ινφορµατιον ον χοντριβυτιονσ φροµ

τηε Φεδεραλ Ελεχτιον Χοµµισσιον (ΦΕΧ), ασ ωελλ ασ δε�νινγ αν εξτρεµισµ ιν−

δεξ φορ εαχη βυσινεσσ σεχτορ υσινγ α συρϖεψ θυεστιον φροµ τηε Γαλλυπ πολλσ. Τηε

εξτρεµισµ ινδεξ αλλοωσ υσ το εξπλοιτ ϖοτερσ� περχεπτιονσ οφ τηε πολιχιεσ πυρσυεδ

βψ δι⁄ερεντ βυσινεσσ ιντερεστσ, το ινδιρεχτλψ µεασυρε τηε ρελατιϖε εξτρεµισµ οφ

εαχη γρουπ�σ πολιχψ πρεφερενχεσ.

Ωε �ρστ χονσιδερ α τραδιτιοναλ �ξεδ ε⁄εχτσ πανελ µοδελ, ανδ τηεν, φολλοω−

ινγ Ηονορ (1992), ωε εστιµατε α �ξεδ ε⁄εχτσ Τοβιτ µοδελ. Τηε λαττερ µοδελ

αχχουντσ φορ τηε χενσορεδ νατυρε οφ δατα, δυε το τηε φαχτ τηατ ιν α γιϖεν ελεχ−

τοραλ ραχε εαχη ιντερεστ γρουπ δοεσ νοτ νεχεσσαριλψ �νανχε εϖερψ χανδιδατε. Βψ

υσινγ α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον αππροαχη, ωε αλσο χοντρολ φορ νοναδδιτιϖε

ηετερογενειτψ. Ιν τηισ ωαψ, ωε χαν τεστ ωηετηερ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν αν

ιντερεστ γρουπ�σ πρεφερενχεσ ανδ ιτσ χοντριβυτιονσ χηανγεσ ιν διστριχτσ χηαραχ−

τεριζεδ βψ ηιγη λεϖελσ οφ χοντριβυτιον. Μορεοϖερ, ωε σηοω τηατ ουρ τηεορετιχαλ

χονχλυσιονσ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ εχονοµετριχ σπεχι�χατιονσ βασεδ ον πρε−

ϖιουσ στυδιεσ. Φιναλλψ, το ρυλε ουτ ποσσιβλε ενδογενειτψ ισσυεσ ρελατεδ το ουρ

µεασυρε οφ εξτρεµισµ, ωε αλσο χαρρψ ουτ αν ινστρυµενταλ ϖαριαβλε αναλψσισ τηατ

χον�ρµσ τηε ϖαλιδιτψ οφ ουρ �νδινγσ.

Ιν τερµσ οφ τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε, ουρ παπερ ισ µορε χλοσελψ ρελατεδ το

τηε ποσιτιϖε µοδελσ οφ πολιχψ δετερµινατιον ιν α τωο παρτψ σεττινγ οφ ελεχτοραλ

χοµπετιτιον. Υνλικε µοδελσ τηατ χονσιδερ τηε ινφορµατιοναλ ρολε οφ χαµπαιγν

σπενδινγ συχη ασ Αυστεν−Σµιτη (1987), Ποττερσ ετ αλ. (1997), Πρατ (2002),

Χοατε (2004), Ασηωορτη (2004), ωε ασσυµε τηατ ϖοτερσ αρε ιµπρεσσιοναβλε ανδ

χαν βε σωαψεδ βψ αδϖερτισεµεντσ φολλοωινγ Βαρον (1994) ανδ Γροσσµαν ανδ

Ηελπµαν (1996).

Ασ µεντιονεδ πρεϖιουσλψ ονε οφ ουρ µαιν χοντριβυτιονσ ισ το ρεχονχιλε τηε

ινϖεστµεντ βασεδ µοδελ οφ χαµπαιγν �νανχε, ωιτη τηε θυεστιον ραισεδ βψ Αν−

σολαβεηερε ετ αλ. (2003), ναµελψ: Ωηψ ισ τηερε σο λιττλε µονεψ ιν πολιτιχσ?

Πρεϖιουσ λιτερατυρε ηασ δεϖοτεδ ονλψ λιµιτεδ αττεντιον το τηε ρελεϖανχε οφ πολ−

ιχψ πρεφερενχεσ οφ ιντερεστ γρουπσ ιν δετερµινινγ χαµπαιγν σπενδινγ. Τηε µαιν

φοχυσ ηασ βεεν ον δετερµινινγ τηε ιµπαχτ οφ χοντριβυτιονσ ον ϖοτε σηαρεσ ανδ
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εστιµατινγ ωηετηερ ινχυµβεντ ορ χηαλλενγερ σπενδινγ ισ µορε ε⁄εχτιϖε (ϑα−

χοβσον, 1990; Λεϖιττ, 1994; Γερβερ, 1998; Στρατµανν, 2002). Ανοτηερ µαϕορ

στρανδ οφ λιτερατυρε ηασ αττεµπτεδ το πιν δοων τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χον−

τριβυτιονσ ανδ πολιχψ ουτχοµεσ ωιτη µιξεδ ρεσυλτσ (Ανσολαβεηερε ετ αλ., 2003;

ϑαψαχηανδραν, 2006). Ουρ αναλψσισ ινστεαδ, φοχυσεσ ον γατηερινγ α βεττερ ιν−

σιγητ ον τηε δετερµιναντσ οφ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ ανδ, ιν παρτιχυλαρ, ον τηε

ρολε πλαψεδ βψ τηε χηαραχτεριστιχσ οφ χοντριβυτορσ.

Τηε �ρστ χοντριβυτιονσ το τηισ στρανδ οφ λιτερατυρε (Πιττµαν, 1988; Ζαρδ−

κοοηι, 1988; Γριερ ετ αλ., 1994), αλλ αργυε τηατ τηε χοστσ ανδ βενε�τσ οφ πολιτιχαλ

αχτιϖιτψ ϖαρψ αχροσσ ινδυστριεσ. Τηε ιδεα ισ τηατ τηε βενε�τσ οφ πολιτιχαλ αχ−

τιον αρισε µαινλψ φροµ αν ινδυστρψ�σ ιναβιλιτψ το σολϖε προβλεµσ οφ χολλεχτιϖε

αχτιον ορ αµελιορατε µαρκετ χονδιτιονσ, ωιτηουτ γοϖερνµεντ ιντερϖεντιον. Ιν

σοµε ρεσπεχτ, ουρ µεασυρε οφ πολιχψ εξτρεµισµ µαψ ρε�εχτ βοτη οφ τηεσε ασ−

πεχτσ. Οτηερ ρεχεντ χοντριβυτιονσ ιν τηισ διρεχτιον ινχλυδε Βοµβαρδινι ανδ

Τρεββι (2011), τηατ αναλψζε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ιντερεστ γρουπ σιζε ανδ

χοντριβυτιονσ, ανδ Χηαµον ανδ Καπλαν (2012), τηατ διστινγυιση βετωεεν τηε

βεηαϖιορ οφ ιδεολογιχαλ ϖερσυσ νον−ιδεολογιχαλ γρουπσ.

Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011) σηοω τηατ λαργερ ιντερεστ γρουπσ χοντριβυτε

λεσσ φυνδσ, βεχαυσε τηεψ χαν αλτερνατιϖελψ ο⁄ερ χανδιδατεσ χονσιδεραβλε διρεχτ

συππορτ ιν τηε φορµ οφ ϖοτεσ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ χοντριβυτιονσ φροµ α γιϖεν

ινδυστρψ ϖαρψ αχροσσ ελεχτοραλ διστριχτσ βασεδ ον τηε σηαρε οφ εµπλοψεεσ ιν τηατ

ινδυστρψ, ιν α γιϖεν διστριχτ. Ουρ ωορκ ισ χοµπλεµενταρψ το τηισ παπερ, ιν τηατ

ωε σεεκ το ασσεσσ ηοω βυσινεσσ σπεχι�χ πρεφερενχεσ χαν εξπλαιν ϖαριατιονσ ιν

χαµπαιγν χοντριβυτιονσ.

Χηαµον ανδ Καπλαν (2012) �νδ τηατ ιδεολογιχαλ λοββιεσ �νανχε τηειρ λικε−

µινδεδ παρτισαν χανδιδατε ωηεν ελεχτιονσ αρε χλοσε, ανδ τηερεφορε χαµπαιγνσ

µαψ α⁄εχτ τηε ελεχτοραλ ουτχοµε. Νον−ιδεολογιχαλ γρουπσ ινστεαδ, χοντριβυτε

ωηεν ελεχτιονσ αρε λοπσιδεδ ιν τηε ιντεντ οφ ∀βυψινγ∀ πολιχψ φαϖορσ φροµ τηε

αδϖανταγεδ χανδιδατε. Υνλικε ουρ αναλψσισ, Χηαµον ανδ Καπλαν (2012) φοχυσ

ον τηε χοντριβυτιονσ οφ σινγλε Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµµιττεεσ, ωηιλε ωε χονσιδερ

χοντριβυτιονσ ατ τηε ινδυστρψ λεϖελ, αγγρεγατινγ οϖερ ΠΑΧσ ιν ορδερ το ινϖεστι−

γατε ινδυστρψ σπεχι�χ ε⁄εχτσ.

6



Τηε ρεστ οφ τηε παπερ ισ οργανιζεδ ασ φολλοωσ. Ιν Σεχτιον 2, ωε ιντροδυχε

τηε µοδελ ανδ ιν Σεχτιον 3 ωε αναλψζε τηε πολιτιχαλ εθυιλιβριυµ. Ιν Σεχτιον 4,

ωε πρεσεντ τηε εµπιριχαλ αναλψσισ ανδ Σεχτιον 5 χονχλυδεσ.

2 Τηε Μοδελ

Τηε µοδελ χονσιδερσ αν ελεχτοραλ ραχε ωιτη τηρεε χλασσεσ οφ αγεντσ: ϖοτερσ,

πολιτιχαλ χανδιδατεσ ανδ ιντερεστ γρουπσ (ΙΓσ). Μορε σπεχι�χαλλψ, α �νιτε νυµ−

βερ οφ ϖοτερσ ινδεξεδ ωιτη ι 2 Ι αρε χαλλεδ ον το ελεχτ ονε οφ τωο χανδιδατεσ

ινδεξεδ ωιτη ϕ 2 φ1; 2γ. Χανδιδατεσ µαψ ρεχειϖε χοντριβυτιονσ φορ χαµπαιγν

αδϖερτισινγ φροµ α �νιτε σετ οφ ιντερεστ γρουπσ Κ = φ1; 2:::Κγ ινδεξεδ ωιτη

κ 2 Κ. Τηε ποσσιβιλιτψ οφ αβστεντιον ισ νοτ χονσιδερεδ.

Τηε πολιχψ σπαχε ισ µαδε υπ οφ α �νιτε σετ οφ πολιχιεσ Ν = φ1; 2:::Νγ, ανδ

εαχη ϖοτερ ι ηασ α πρεφερρεδ πολιχψ πι;ν 2 < φορ εϖερψ ν 2 Ν . Λετ ε 2 φ1; 2γ

δενοτε τηε χανδιδατε ωηο ωινσ τηε ελεχτιον ωηερε πϕ;ν 2 < ρεπρεσεντσ τηε πολιχψ

χηοσεν βψ χανδιδατε ϕ ον εαχη διµενσιον ν, ανδ πϕ 2 <
ν ισ τηε ϖεχτορ οφ τηεσε

πολιχιεσ. Ωε δενοτε Θι 2 < ασ τηε ποπυλαριτψ δι⁄ερεντιαλ τηατ χανδιδατε 1 ηασ

οϖερ χανδιδατε 2, φορ ϖοτερ ι. Τηε υτιλιτψ οφ ϖοτερ ι ισ:

Υι(ε;Θι;π1;π2) =

(
Θι �

Π
ν δϖ(πι;ν � π1;ν) ιφ ε = 1

�
Π

ν δϖ(πι;ν � π2;ν) ιφ ε = 2;
(1)

ωηερε δϖ(�) ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ανδ χονϖεξ ιν ϕ πι;ν � πε;ν ϕ ανδ χαπτυρεσ τηε

φαχτ τηατ ϖοτερσ δεριϖε λεσσ υτιλιτψ φροµ πολιχιεσ τηατ αρε φαρτηερ φροµ τηειρ βλισσ

ποιντ ιν εαχη διµενσιον ν οφ τηε πολιχψ σπαχε. Ωε ασσυµε τηατ ϖοτερσ� πρεφερ−

ενχεσ σατισφψ τηε σινγλε χροσσινγ προπερτψ σο τηατ τηερε εξιστσ α µεδιαν ϖοτερ

ωιτη α ϖεχτορ οφ πολιχψ πρεφερενχεσ µ 2 <ν. Τηε σπαχε οφ πολιχψ πρεφερενχεσ ισ

νορµαλιζεδ βψ σεττινγ µν = 0 φορ εαχη ν.

Βεσιδεσ τηε πολιχψ πϕ τηατ χανδιδατεσ χαν χηοοσε, εαχη χανδιδατε αλσο ηασ

χερταιν �ξεδ χηαραχτεριστιχσ συχη ασ χηαρισµα, τραχκ ρεχορδ ορ ιδεολογψ. Ωε

δενοτε Βι ασ τηε προχλιϖιτψ οφ εαχη ϖοτερ ι φορ τηε �ξεδ χηαραχτεριστιχσ οφ

χανδιδατε 1 ωιτη ρεσπεχτ το χανδιδατε 2. Τηε ποπυλαριτψ δι⁄ερεντιαλΘι δεπενδσ
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ον Βι, βυτ χαν αλσο βε ιν�υενχεδ βψ χαµπαιγν αδϖερτισινγ ασ δεσχριβεδ βελοω.

Ωηενεϖερ Βι > 0, α γιϖεν ϖοτερ ι ηασ α ρελατιϖε πρεφερενχε φορ χανδιδατε 1

οϖερ χανδιδατε 2. Χανδιδατεσ δο νοτ κνοω τηε εξαχτ πολιχψ πρεφερενχεσ οφ εαχη

ϖοτερ, βυτ τηεψ κνοω τηε πλιαβλε πολιχψ πρεφερενχεσ οφ τηε µεδιαν ϖοτερ µ,

ανδ τηεψ κνοω τηατ τηε �ξεδ πολιχψ πρεφερενχεσ οφ τηε µεδιαν ϖοτερ Βµ αρε

δραων φροµ α κνοων ρανδοµ διστριβυτιον Φ (Βµ). Ηενχε, τηερε ισ αλωαψσ σοµε

υνχερταιντψ ον τηε εξ−αντε ελεχτοραλ οδδσ οφ ονε χανδιδατε ωιτη ρεσπεχτ το τηε

οτηερ.

Ωε χονσιδερ ιντερεστ γρουπσ συχη ασ βυσινεσσ λοββιεσ ωηιχη, ασ Βαρον (1994)

ηασ ποιντεδ ουτ, χαν βε ϖιεωεδ ασ γρουπσ τηατ τρψ το ιν�υενχε παρτιχυλαριστιχ

πολιχιεσ ασ οπποσεδ το χολλεχτιϖε πολιχιεσ. Εαχη ιντερεστ γρουπ χαν βε σεεν

ασ ρεπρεσεντινγ α συβσετ οφ ϖοτερσ ρεγαρδινγ πολιχψ διµενσιον κ. Τηε γρουπ

µαξιµιζεσ τηε πολιχψ χοµπονεντ οφ τηε υτιλιτψ οφ τηε µεδιαν γρουπ µεµβερ γκ:

Τηισ ιµπλιεσ τηατ εαχη γρουπ δοεσ νοτ φαχε διρεχτ χοµπετιτιον οϖερ ιτσ ρελεϖαντ

πολιχψ διµενσιον κ, ανδ τηερε ισ ατ µοστ ονε ιντερεστ γρουπ φορ εαχη πολιχψ

διµενσιον ν, σο τηατ Κ � Ν . Ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, ωε ασσυµε τηατ

γκ > 0 φορ εϖερψ κ . Σινχε ωε ηαϖε νορµαλιζεδ τηε σπαχε οφ πολιχψ πρεφερενχεσ

βψ σεττινγ µν = 0 φορ εαχη ν, γκ αλσο ρεπρεσεντσ κ
0σ εξτρεµισµ δε�νεδ ασ τηε

διστανχε βετωεεν τηε πρεφερενχεσ οφ τηε ιντερεστ γρουπ ανδ τηοσε οφ τηε µεδιαν

ϖοτερ ον διµενσιον κ. Αλσο, φορ ανψ τωο διστινχτ ιντερεστ γρουπσ ξ; ψ 2 Κ ωιτη

ξ 6= ψ; ωε ασσυµε τηατ γξ 6= γψ, σο τηατ γρουπσ χαν βε ρανκεδ βασεδ ον τηειρ

εξτρεµισµ.4

Ιντερεστ γρουπσ δο νοτ ηαϖε πρεφερενχεσ ον τηε �ξεδ χηαραχτεριστιχσ οφ ονε

χανδιδατε ορ τηε οτηερ.5 Τηε ΙΓσ µαψ τηερεφορε χηοοσε το χοντριβυτε το βοτη

σιδεσ ιν τηε ελεχτιον. Ασ λονγ ασ εαχη χανδιδατε ισ ωιλλινγ το βαργαιν οϖερ πολιχψ

κ, τηε ΙΓ τηατ ισ χονχερνεδ αβουτ κ ηασ αν ινχεντιϖε το τρψ το ιν�υενχε τηε

4Σινχε ουρ φοχυσ ισ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εξτρεµισµ ανδ χοντριβυτιονσ, δι⁄ερεντ
πολιχψ διµενσιονσ χηαραχτεριζεδ βψ ΙΓσ ωιτη τηε σαµε λεϖελ οφ εξτρεµισµ χαν βε χολλαπσεδ
ιντο α σινγλε διµενσιον, ανδ τηε διστινχτ ΙΓσ χαν βε χονσιδερεδ ασ α σινγλε γρουπ.

5Εϖεν ιφ ιντερεστ γρουπ µεµβερσ ωερε χονχερνεδ αβουτ βοτη τηε πλιαβλε πολιχιεσ ασ ωελλ ασ
τηε �ξεδ χηαραχτεριστιχσ οφ χανδιδατεσ, τηερε µαψ βε α χοορδινατιον προβλεµ βετωεεν γρουπ
µεµβερσ ρεγαρδινγ πρεφερενχεσ φορ ονε χανδιδατε ορ τηε οτηερ. Ινδεεδ, ιτ σεεµσ ρεασοναβλε
το ασσυµε τηατ ΠΑΧσ οπερατινγ ιν τηε σαµε ινδυστρψ χαν µορε εασιλψ χονϖεργε ον α χοµµον
πολιχψ διµενσιον τηατ ινϖολϖεσ τηειρ σπεχι�χ ινδυστρψ, ρατηερ τηαν ον οτηερ ισσυεσ.
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ποσιτιονσ τακεν βψ βοτη παρτιεσ.

Χοντριβυτιονσ µαδε το εαχη χανδιδατε, ωηιχη ωε δενοτε Χ1;κ ανδ Χ2;κ ρε−

σπεχτιϖελψ, αρε ασσυµεδ το βε νον−νεγατιϖε µεανινγ τηατ εαχη ιντερεστ γρουπ

χαν ο⁄ερ φυνδινγ το πολιτιχιανσ βυτ χαννοτ ρεχειϖε µονεψ φροµ τηεµ. Ωε αλσο

δενοτε Χ1 =
Ξ

κ
Χ1;κ ανδ Χ2 =

Ξ
κ
Χ2;κ ασ τηε τοταλ χοντριβυτιονσ ρεχειϖεδ

βψ εαχη χανδιδατε. Εαχη γρουπ�σ παψο⁄ ισ ασσυµεδ το βε σεπαραβλε ιν χοντρι−

βυτιονσ ανδ πολιχψ. Ωηεν χανδιδατε ε ισ ελεχτεδ τηε παψο⁄ οφ ιντερεστ γρουπ κ

ισ:

ΥΙΓ;κ = �δΙΓ(γκ � πε;κ)� Χ1;κ � Χ2;κ: (2)

ωηερε δΙΓ(�) ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονϖεξ ιν τηε διστανχε βετωεεν

γκ ανδ πε;κ φορ εαχη πολιχψ διµενσιον κ, ανδ χαπτυρεσ τηε φαχτ τηατ εαχη ιντερεστ

γρουπ δεριϖεσ γρεατερ υτιλιτψ φροµ πολιχιεσ χλοσερ το ιτσ βλισσ ποιντ.6 Τηε πολιχψ

πρεφερρεδ βψ εαχη ΙΓ, γκ ισ ασσυµεδ το βε πυβλιχλψ οβσερϖαβλε.

Χανδιδατεσ χαν ρυν χαµπαιγνσ το ινχρεασε τηειρ ποπυλαριτψ αµονγστ τηε

ελεχτορατε. Ηοωεϖερ, τηεψ ηαϖε νο φυνδσ οφ τηειρ οων ανδ χαµπαιγνσ αρε

εντιρελψ �νανχεδ βψ ιντερεστ γρουπσ, τηατ µαψ ο⁄ερ χοντριβυτιονσ το εαχη χαν−

διδατε ιν ρετυρν φορ πολιχψ φαϖορσ. Ωε ασσυµε τηατ τηε δι⁄ερενχε βετωεεν

χοντριβυτιονσ σπεντ ον χαµπαιγν αδϖερτισινγ ηασ α ποσιτιϖε ιµπαχτ ον χανδι−

δατε ποπυλαριτψ αµονγστ ϖοτερσ ασ δε�νεδ βψ τηε αδϖερτισινγ τεχηνολογψ, Α(�),

ωηιχη ισ α νον−δεχρεασινγ φυνχτιον οφ Χ1 �Χ2. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε χανδιδατε

ωηο ουτσπενδσ τηε οτηερ ηασ α ϖισιβιλιτψ αδϖανταγε.7 Μορε σπεχι�χαλλψ:

Θι = Βι + Α(Χ1 �Χ2): (3)

Τηισ σετυπ ισ εθυιϖαλεντ το ασσυµινγ τηατ ϖοτερσ αρε χονχερνεδ αβουτ πολιχψ

βυτ αρε αλσο ιµπρεσσιοναβλε. Μορε σπεχι�χαλλψ, ωηιλε εαχη ϖοτερ ισ αωαρε οφ τηε

ιµπαχτ τηατ α χερταιν πολιχψ στανχε (βοτη πλιαβλε ανδ �ξεδ) ηασ ον ηερ υτιλιτψ,

6Τηε ασσυµπτιον τηατ τηε λοσσ φυνχτιον οφ ιντερεστ γρουπσ ισ στριχτλψ χονϖεξ, ωηιλε τηατ οφ
ϖοτερσ ισ χονϖεξ ιµπλιεσ τηατ υνλικε ϖοτερσ, ΙΓσ αλωαψσ ηαϖε αν ινχρεασινγ µαργιναλ βενε�τ
οφ αδοπτινγ α πολιχψ χλοσερ το τηειρ βλισσ ποιντ. Ιν ανψ χασε, αλλ τηε ρεσυλτσ ωουλδ χοντινυε
το ηολδ ιφ τηε λοσσ φυνχτιονσ οφ βοτη ϖοτερσ ανδ ΙΓσ ωερε στριχτλψ χονϖεξ.

7Ιν τηισ σετυπ, χαµπαιγν σπενδινγ χαννοτ βε σεεν ασ προϖιδινγ ινφορµατιον σινχε ιτ δοεσ
νοτ πλαψ α ρολε ιν ρεδυχινγ ινφορµατιοναλ ασσψµετριεσ βυτ διρεχτλψ ιν�υενχεσ ϖοτερσ� περχεπ−
τιον οφ τηε ποπυλαριτψ δι⁄ερεντιαλ ασ ιν Βαρον (1994) ανδ Γροσσµαν ανδ Ηελπµαν (1996).
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χαµπαιγν αδϖερτισινγ ηασ τηε ποτεντιαλ το περσυαδε ηερ τηατ τηε ποπυλαριτψ οφ

α γιϖεν χανδιδατε αλωαψσ ηασ α ποσιτιϖε ε⁄εχτ ον ηερ υτιλιτψ.8

Χανδιδατεσ µαψ ειτηερ ιντεραχτ ωιτη α παρτιχυλαρ ιντερεστ γρουπ ορ νοτ,

βεχαυσε οφ εξογενουσ ρεασονσ τηατ ωε δο νοτ εξπλιχιτλψ µοδελ. Φορ ινστανχε,

ωηεν χανδιδατεσ αρε οππορτυνιστιχ ανδ τηερεφορε εξχλυσιϖελψ χονχερνεδ αβουτ

γεττινγ ελεχτεδ, τηεψ ωιλλ χονσιδερ α γιϖεν ινδυστρψ σπεχι�χ πολιχψ το βε πλιαβλε,

ανδ µαψ βε ωιλλινγ το χατερ το τηε ιντερεστ γρουπ�σ πολιχψ ρεθυεστσ ιν ρετυρν

φορ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ. Ον τηε οτηερ ηανδ, χανδιδατεσ µαψ ηαϖε σπεχι�χ

πρεφερενχεσ ον χερταιν πολιχψ διµενσιονσ ανδ µαψ νοτ ωιση το βαργαιν οϖερ

τηεσε ισσυεσ ρεγαρδλεσσ οφ τηε φυνδσ προµισεδ βψ ιντερεστ γρουπσ.9 Ιν τηε λαττερ

χασε, τηερε ισ νο ιντεραχτιον βετωεεν α χανδιδατε ανδ α παρτιχυλαρ ιντερεστ

γρουπ. Ωε ρεπρεσεντ τηεσε δι⁄ερεντ ινστανχεσ ωιτη αν ινδιχατορ φυνχτιον �ϕ;κ 2

φ0; 1γ, ωηερε �ϕ;κ = 1 δενοτεσ τηε χασε ιν ωηιχη χανδιδατε ϕ αγρεεσ το ιντεραχτ

ωιτη ιντερεστ γρουπ κ, ανδ �ϕ;κ = 0 ρεπρεσεντσ τηε χασε ιν ωηιχη σηε χηοοσεσ

νοτ το.

Εαχη ιντερεστ γρουπ µακεσ α τακε−ιτ−ορ−λεαϖε−ιτ ο⁄ερ το χανδιδατεσ ϕ 2 φ1; 2γ

ωιτη ωηιχη ιτ ιντεραχτσ, ιν τηε φορµ οφ α παιρ (πϕ;κ; Χϕ;κ): Ωε ασσυµε τηατ

χανδιδατεσ χαν χρεδιβλψ χοµµιτ το ιµπλεµεντ α γιϖεν πολιχψ ιφ τηεψ αρε ελεχτεδ,

ανδ τηατ ϖοτερσ οβσερϖε τηε πολιχιεσ χηοσεν βψ εαχη χανδιδατε. Ιν δεσιγνινγ

ιτσ ο⁄ερσ, αν ΙΓ χονσιδερσ τηε χονστραιντσ ιµποσεδ βψ τηε φαχτ τηατ χανδιδατεσ

νεεδ νοτ αχχεπτ α γρουπ�σ ο⁄ερ οφ συππορτ. Α χανδιδατε τηατ ιντεραχτσ ωιτη α

σπεχι�χ ιντερεστ γρουπ ωιλλ ιν φαχτ αχχεπτ ο⁄ερσ, ονλψ ιφ τηεσε ωεακλψ ινχρεασε

ηερ προβαβιλιτψ οφ βεινγ ελεχτεδ.

Τηε τιµινγ οφ τηε γαµε ισ ασ φολλοωσ. Ιν τηε �ρστ σταγε, εαχη ιντερεστ γρουπ

σιµυλτανεουσλψ µακεσ τακε−ιτ−ορ−λεαϖε−ιτ ο⁄ερσ το εϖερψ χανδιδατε ωιτη ωηιχη ιτ

ιντεραχτσ. Ιν τηε σεχονδ σταγε, χανδιδατεσ χηοοσε τηειρ πολιχψ πλατφορµσ. Αφτερ

τηε πλατφορµσ αρε χηοσεν, χαµπαιγνσ αρε ωαγεδ ανδ τηε ελεχτιον τακεσ πλαχε.

8Ασσυµινγ τηατ εαχη ϖοτερ ισ βοτη ρατιοναλ ανδ ιµπρεσσιοναβλε ισ ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ
ανδ σιµπλι�εσ νοτατιον. Αλλ τηε ρεσυλτσ ωουλδ ηολδ ιφ ωε ασσυµεδ τηατ τηε ϖοτινγ ποπυλατιον
ωερε χοµποσεδ οφ τωο διστινχτ γρουπσ: ονε ρατιοναλ ανδ τηε οτηερ ιµπρεσσιοναβλε.

9Ασ ιν τηε χιτιζεν−χανδιδατε µοδελ οφ Βεσλεψ ανδ Χοατε (1997), χανδιδατεσ µαψ νοτ βε
υνιθυελψ χονχερνεδ αβουτ ωιννινγ τηε ελεχτιον, βυτ χουλδ αλσο ηαϖε σπεχι�χ πρεφερενχεσ οϖερ
πολιχιεσ. Ιν οτηερ χασεσ, ασ συγγεστεδ βψ Κατρικ ανδ Μχαφεε (2007), χανδιδατεσ µαψ βε
υνωιλλινγ το µοδιφψ τηειρ πολιχψ στανχε ιν ορδερ το σιγναλ τηειρ χηαραχτερ ορ ιντεγριτψ.
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Φιναλλψ, τηε χανδιδατε τηατ ρεχειϖεσ τηε µαϕοριτψ οφ ϖοτεσ ωινσ τηε ελεχτιον ανδ

ιµπλεµεντσ τηε πολιχψ σηε χοµµιττεδ το εναχτ.

Ελεχτιον Προβαβιλιτιεσ

ςοτερ ι πρεφερσ χανδιδατε 1 ιφ:

Βι + Α(Χ1 �Χ2)�
Ξ

ν
δϖ(πι;ν � π1;ν) +

Ξ
ν
δϖ(πι;ν � π2;ν) � 0: (4)

Ιφ ϖοτερσ πλαψ υνδοµινατεδ στρατεγιεσ τηεν χανδιδατε 1 ισ ελεχτεδ ιφ:

Βµ + Α(Χ1 �Χ2)�
Ξ

ν
δϖ(µν � π1;ν) +

Ξ
ν
δϖ(µν � π2;ν) � 0: (5)

Σινχε Φ (Βµ) ανδ µ αρε πυβλιχλψ κνοων, τηε προβαβιλιτψ τηατ χανδιδατε 1 ισ

ελεχτεδ, ωηιχη ωε δενοτε �1(Χ1;Χ2), ισ εθυαλ το

�1(Χ1;Χ2) = 1�Φ [�Α(Χ1�Χ2)+
Ξ

ν
δϖ(µν�π1;ν)�

Ξ
ν
δϖ(µν�π2;ν)]; (6)

ωηερε �2(Χ1;Χ2) = 1 � �1(Χ1;Χ2).
10 Τηυσ, εαχη χανδιδατε�σ προβαβιλιτψ οφ

βεινγ ελεχτεδ δεπενδσ ον τηε χοντριβυτιονσ ρεχειϖεδ ανδ ον τηε πολιχιεσ τηατ

βοτη χανδιδατεσ χοµµιτ το ιµπλεµεντ ιφ ελεχτεδ.

Φυνχτιοναλ Φορµσ

Φορ ρεασονσ οφ τραχταβιλιτψ, ωε ασσυµε Φ (�) το βε α υνιφορµ διστριβυτιον ωιτη

µεαν β
φ
ανδ δενσιτψ φ , ωηερε β ρεπρεσεντσ τηε εξ−αντε ϖοτερ βιασ ιν φαϖορ οφ

χανδιδατε 1. Ωε αλσο ασσυµε τηατ τηε αδϖερτισινγ φυνχτιον ισ σεπαραβλε ιν τοταλ

χοντριβυτιονσ ρεχειϖεδ βψ εαχη χανδιδατε σο τηατ Α(Χ1 �Χ2) := η(Χ1 �Χ2)

ωηερε η ισ α ποσιτιϖε χονσταντ, ιµπλψινγ τηατ τηε αδϖερτισινγ τεχηνολογψ ισ

λινεαρ.11

10Σινχε Φ (�) ισ α χοντινυουσ φυνχτιον τηε εϖεντ τηατ τηε µεδιαν ϖοτερ ισ ινδι⁄ερεντ ηασ
µεασυρε ζερο, τηερεφορε χονσιδερινγ στριχτ ορ ωεακ ινεθυαλιτιεσ ισ εθυιϖαλεντ. Το σιµπλιφψ
νοτατιον ωε τηυσ ασσυµε τηατ χανδιδατε 1 ισ ελεχτεδ ιν χασε οφ ινδι⁄ερενχε.
11Τηισ ασσυµπτιον σιµπλι�εσ εξποσιτιον. Αλλ οφ ουρ ρεσυλτσ ωουλδ χοντινυε το ηολδ εϖεν ιφ

τηε αδϖερτισινγ τεχηνολογψ ωερε χονχαϖε.
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Ιτ φολλοωσ τηατ τηε εξπρεσσιον φορ τηε προβαβιλιτψ οφ ελεχτινγ χανδιδατε 1

χονδιτιοναλ ον τηε πολιχιεσ αννουνχεδ ανδ χοντριβυτιονσ ρεχειϖεδ βψ εαχη χαν−

διδατε, ρεπρεσεντεδ βψ εξπρεσσιον (6), βεχοµεσ:

�1(Χ1;Χ2) =
1

2
+ β+ φ

η
η(Χ1 �Χ2)�

Ξ
ν
δϖ(π1;ν) +

Ξ
ν
δϖ(π2;ν)

ι
; (7)

φορ
�
η(Χ1 �Χ2)�

Ξ
ν
δϖ(π1;ν) +

Ξ
ν
δϖ(π2;ν)

�
2

�
�
1

2φ
+
β

φ
;
β

φ
+
1

2φ

�
:

Ωιτηουτ λοσσ οφ γενεραλιτψ, ωε ασσυµε τηατ χανδιδατε 1 ισ µορε ποπυλαρ πριορ

το χαµπαιγνσ βεινγ ωαγεδ, σο τηατ 0 < β < 1=2.

Εξπρεσσιον (7) χλεαρλψ ιλλυστρατεσ τηατ βψ αχχεπτινγ χοντριβυτιονσ φροµ αν

ιντερεστ γρουπ, α χανδιδατε ρεχειϖεσ α βενε�τ ιν τερµσ οφ ποπυλαριτψ ιφ σηε

ουτσπενδσ τηε οτηερ χανδιδατε. Ον τηε οτηερ ηανδ, βψ εναχτινγ πολιχιεσ τηατ

αρε δισταντ φροµ τηοσε οφ τηε µεδιαν ϖοτερ, χανδιδατεσ λοσε ϖοτε σηαρεσ. Νοτιχε

αλσο τηατ, σινχε Α(�) ισ αδδιτιϖελψ σεπαραβλε ιν ιτσ αργυµεντσ, εαχη παρτψ χαν

µακε ιτσ δεχισιονσ ρεγαρδινγ χοντριβυτιονσ ανδ πολιχιεσ ινδεπενδεντλψ οφ ιτσ

κνοωλεδγε ορ βελιεφσ αβουτ τηε ινχεντιϖεσ φαχινγ τηε οτηερ χανδιδατε. Τηισ

αλλοωσ υσ το αβστραχτ φροµ ισσυεσ ρελατεδ το τηε φαχτ τηατ τηε ιντερεστ γρουπσ�

ο⁄ερσ αρε χοµµυνιχατεδ πριϖατελψ ορ πυβλιχλψ.

3 Πολιτιχαλ Εθυιλιβριυµ

Α πολιτιχαλ εθυιλιβριυµ χονσιστσ οφ: (ι) α παιρ οφ πολιχιεσ
�
π�1;ν; π

�
2;ν

	
φορ εαχη

ν; (ιι) α παιρ οφ χοντριβυτιονσ
�
Χ�1;κ; Χ

�
2;κ

	
φορ εαχη ιντερεστ γρουπ κ; (ιιι) αν

ελεχτοραλ προβαβιλιτψ �1(Χ
�
1;Χ

�
2) (ωηερε �2(Χ

�
1;Χ

�
2) = (1 � �1(Χ

�
1;Χ

�
2)), συχη

τηατ ιντερεστ γρουπ ανδ χανδιδατε στρατεγιεσ µυστ βε µυτυαλ βεστ ρεσπονσεσ

γιϖεν ϖοτερ βεηαϖιορ, ανδ ϖοτερ βεηαϖιορ µυστ βε χονσιστεντ ωιτη ιντερεστ γρουπ

ανδ χανδιδατε στρατεγιεσ.12

Ιν τηισ σεττινγ, τηε προβλεµ χαν βε σεεν ασ ονε οφ διρεχτ χοντρολ. Ιν οτηερ

12Τηε ασσυµπτιον τηατ ϖοτερσ οβσερϖε τηε πολιχιεσ χηοσεν βψ εαχη χανδιδατε χουλδ βε
ρελαξεδ. Ιν πρινχιπλε, εϖεν ιφ πολιχιεσ ωερε υνοβσερϖαβλε, ασ λονγ ασ ϖοτερσ αρε ινφορµεδ
αβουτ µ; Φ (Βµ), τηε πρεφερενχεσ οφ τηε ιντερεστ γρουπ, ανδ τηοσε οφ χανδιδατεσ, τηεψ χαν
ποτεντιαλλψ ινφερ τηε εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ ανδ πολιχιεσ οφ εαχη χανδιδατε.
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ωορδσ, εαχη ιντερεστ γρουπ κ χηοοσεσ α παιρ οφ πολιχιεσ (π�1;κ; π
�
2;κ) το µαξιµιζε

ιτσ εξπεχτεδ προ�τ (ορ µινιµιζε ιτσ λοσσ) προϖιδεδ τηατ ιτσ χοντριβυτιον ο⁄ερσ

αρε συ′χιεντλψ λαργε το βε αχχεπτεδ βψ τηε χανδιδατε. Ιντερεστ γρουπ κ0σ ο⁄ερ

το εαχη χανδιδατε χαν τηερεφορε βε ρεπρεσεντεδ βψ τηε φολλοωινγ µαξιµιζατιον

προβλεµ:

Μαξ
(πϕ;κ;Χϕ;κ)ϕ2φ1;2γ

� �1(Χ1;Χ2)[�1;κδΙΓ(γκ � π1;κ)] (8)

� (1� �1(Χ1;Χ2))[�2;κδΙΓ(γκ � π2;κ)]� Χ1;κ � Χ2;κ;

συβϕεχτ το τηε παρτιχιπατιον χονστραιντσ:

�1(Χ1; �) � �1(Χ
�κ
1 ; �); (9)

�2(�;Χ2) � �2(�;Χ
�κ
2 ); (10)

ωηερε Χ�κϕ =
Π

λ 6=κ Χϕ;λ δενοτεσ τηε τοταλ χοντριβυτιονσ το χανδιδατε ϕ ιν τηε

αβσενχε οφ χοντριβυτιονσ φροµ ιντερεστ γρουπ κ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ εαχη χανδι−

δατε τηατ ιντεραχτσ ωιτη ιντερεστ γρουπ κ (τηοσε φορ ωηιχη �ϕ;κ = 1) µυστ βε

ωεακλψ βεττερ ο⁄ αχχεπτινγ τηαν ρεφυσινγ τηε ο⁄ερ. Ιφ τηε χανδιδατε ρεφυσεσ τηε

ο⁄ερ φροµ ιντερεστ γρουπ κ, σηε αλωαψσ πρεφερσ το χηοοσε τηε πολιχψ πρεφερρεδ

βψ τηε µεδιαν ϖοτερ, µκ = 0, ασ τηισ µαξιµιζεσ ηερ ϖοτε σηαρε ιν τηε αβσενχε

οφ χοντριβυτιονσ φροµ κ. Ιτ φολλοωσ τηατ χανδιδατεσ τηατ δο νοτ ιντεραχτ ωιτη α

γιϖεν ιντερεστ γρουπ κ (τηοσε φορ ωηιχη �ϕ;κ = 0), αλσο χηοοσε µκ = 0. Μορε−

οϖερ, εαχη χανδιδατε νατυραλλψ χηοοσεσ πολιχψ µν = 0 φορ αλλ πολιχψ διµενσιονσ

φορ ωηιχη τηερε ισ νο αχτιϖε ιντερεστ γρουπ.

Τηυσ, ωηενεϖερ αν ΙΓ ιντεραχτσ ωιτη α γιϖεν χανδιδατε, ιτ ωιλλ προϖιδε ηερ

ωιτη ατ λεαστ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ τηατ αρε στριχτλψ νεχεσσαρψ το χονϖινχε

χανδιδατε ϕ το αδοπτ τηε δεσιρεδ πολιχψ. Ωηεν δεσιγνινγ τηεσε µινιµαλλψ

αχχεπταβλε χοντριβυτιονσ, εαχη ΙΓ αντιχιπατεσ τηατ χανδιδατε 1�σ προβαβιλιτψ

οφ βεινγ ελεχτεδ ωιλλ βε εθυαλ το

�1(Χ
�κ
1 ;Χ

�κ
2 ) =

1

2
+ β+ φ

η
η(Χ�κ

1 �Χ�κ
2 )�

Ξ
λ 6=κ
δϖ(π1;λ) +

Ξ
λ 6=κ
δϖ(π2;λ)

ι
;

(11)
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ανδ τακεσ τηισ προβαβιλιτψ ασ γιϖεν. Νοτιχε τηατ Χ�κ
1 ανδ Χ�κ

2 αρε ουτ οφ

εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ. Ηοωεϖερ, σινχε εαχη χανδιδατε�σ χηοιχε οφ πολιχψ

ον α γιϖεν διµενσιον ισ ινδεπενδεντ οφ ηερ χηοιχε ον οτηερ πολιχψ διµενσιονσ,

τηισ ιµπλιεσ τηατ ουτ οφ εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ αρε υνιθυελψ πιννεδ δοων βψ

εθυιλιβριυµ βεηαϖιορ. Τηερεφορε, δενοτινγ Χ�κ�ϕ ασ εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ

το χανδιδατε ϕ δισρεγαρδινγ τηοσε φροµ ιντερεστ γρουπ κ, ιτ φολλοωσ τηατ Χ�κϕ =

Χ�κ�
ϕ φορ εϖερψ ϕ. Το εασε νοτατιον λετ ��κ1 = �1(Χ

�κ�
1 ;Χ�κ�2 ) ανδ ��κ2 =

1� �1(Χ
�κ�
1 ;Χ�κ�2 ).

Ινδυχινγ α χανδιδατε το χηοοσε α πολιχψ τηατ ισ µορε εξτρεµε, ιν τερµσ οφ

διστανχε φροµ µεδιαν ϖοτερ πρεφερενχεσ, ισ ινχρεασινγλψ χοστλψ ανδ ρεθυιρεσ αν

αδεθυατε χοµπενσατιον ιν τερµσ οφ χαµπαιγν αδϖερτισινγ. Φορ εαχη χανδιδατε

ϕ, τηε µινιµαλλψ αχχεπταβλε χοντριβυτιονσ αρε τηυσ ινχρεασινγ ιν π�ϕ;κ. Σολϖινγ

φορ Χ�ϕ;κ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντσ (9) χαν τηερεφορε βε ρεπρεσεντεδ ιν τηε

φολλοωινγ ωαψ:

Χκ�ϕ � δϖ(π
�
ϕ;κ)=η; φορ 8ϕ; (12)

ωηερε τηε ριγητ ηανδ σιδε οφ (12) ρεπρεσεντσ ιντερεστ γρουπ κ0σ µινιµυµ χοστ

φυνχτιον οφ εναχτινγ πολιχψ π�ϕ;κ.

Εαχη ΙΓ τηερεφορε ινδυχεσ εϖερψ �νανχεδ χανδιδατε το βεηαϖε ασ ιφ ιτ ωερε

σελεχτινγ α πολιχψ ον διµενσιον κ; τηατ µινιµιζεσ τηε συµ οφ τηε ιντερεστ

γρουπ�σ ανδ τηε ϖοτερσ� λοσσεσ:

π�ϕ;κ = αργµαξ
πϕ;κ

[���κϕ δΙΓ(γκ � πϕ;κ)� δϖ(πϕ;κ)=η] φορ 8ϕ: (13)

Ιν εθυιλιβριυµ ωε οβταιν τηατ µορε εξτρεµε πολιχιεσ ωιλλ βε εναχτεδ φορ τηοσε

ισσυεσ χηαραχτεριζεδ βψ µορε εξτρεµε ιντερεστ γρουπσ. Ανοτηερ ρελεϖαντ φεατυρε

ισ τηατ ιντερεστ γρουπσ τηατ ιντεραχτ ωιτη χανδιδατεσ αλωαψσ προϖιδε χοντριβυ−

τιονσ το ιν�υενχε πολιχψ, ανδ πολιχιεσ χηοσεν βψ χανδιδατεσ δο νοτ δεπενδ ον

ωηετηερ ελεχτοραλ µοτιϖεσ αρε ρελεϖαντ ορ νοτ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε ρεασσυµεδ ιν

τηε φολλοωινγ προποσιτιον:

Προποσιτιον 1 Τηε πολιχψ, π�ϕ;κ χηοσεν βψ εαχη χανδιδατε ϕ 2 φ1; 2γ ον δι−

µενσιον κ ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν τηε πρεφερενχεσ οφ τηε χοντριβυτινγ ιντερεστ
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γρουπ, γκ (Προοφ ιν τηε Αππενδιξ).

Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτιχε, τηατ ωηεν ελεχτοραλ µοτιϖεσ πλαψ α ρολε, τηε

ρελατιονσηιπ βετωεεν εθυιλιβριυµ Χ�ϕ;κ ανδ γκ µαψ ιν σοµε παρτιχυλαρ χασεσ

βε νον−µονοτονιχ. Φορ εξαµπλε, α λεσσ εξτρεµε ιντερεστ γρουπ τηατ ινδυχεσ

ρελατιϖελψ µοδερατε πολιχιεσ, µαψ βε µορε ωιλλινγ το προϖιδε ονε χανδιδατε

ωιτη αδδιτιοναλ χοντριβυτιονσ το ενηανχε ηερ ελεχτοραλ οδδσ, ωιτη ρεσπεχτ το

α µορε εξτρεµιστ γρουπ. Τηυσ, ωε χαννοτ εξχλυδε τηατ οϖεραλλ χοντριβυτιονσ

φροµ α λεσσ εξτρεµε ΙΓ µαψ εξχεεδ τηοσε οφ α µορε εξτρεµε ονε.

Νεϖερτηελεσσ, ιν α σεττινγ ωιτη µυλτιπλε νον−ιδεολογιχαλ ιντερεστ γρουπσ, ιν

εαχη ελεχτοραλ χοµπετιτιον, ατ µοστ ονε ΙΓ µαψ βε ωιλλινγ το �νανχε α γιϖεν

χανδιδατε το ενηανχε ηερ ελεχτοραλ οδδσ. Το σεε τηισ, νοτιχε τηατ εαχη ΙΓ

ηασ δι⁄ερεντ µαργιναλ ρετυρνσ φροµ ινχρεασινγ ελεχτοραλ οδδσ. Χοντριβυτινγ

µορε τηαν ωηατ ισ στριχτλψ νεχεσσαρψ το συππορτ τηε δεσιρεδ πολιχψ ρεπρεσεντσ

α πυβλιχ γοοδ φορ αλλ γρουπσ τηατ πρεφερ α γιϖεν χανδιδατε�σ πλατφορµ. Ασ ιν

οτηερ σιτυατιονσ ινϖολϖινγ ϖολυνταρψ προϖισιον οφ πυβλιχ γοοδσ, ιφ τηε γρουπ

τηατ βενε�τσ µοστ φροµ χοντριβυτινγ φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ ισ ωιλλινγ το δο σο,

αλλ τηε οτηερ ΙΓσ ωιλλ φρεε ριδε ον τηισ γρουπ�σ βεηαϖιορ.

Ιτ φολλοωσ, τηατ εξχλυδινγ τηε ιντερεστ γρουπ φορ ωηιχη ελεχτοραλ µοτιϖεσ απ−

πλψ ιν α γιϖεν διστριχτ, αλλ τηε ρεµαινινγ ΙΓσ ωιλλ εξηιβιτ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ

βετωεεν χοντριβυτιονσ ανδ πολιχψ:

Προποσιτιον 2 Τηερε εξιστ ατ λεαστ Κ � 1 ιντερεστ γρουπσ τηατ �νανχε χανδι−

δατεσ εξχλυσιϖελψ φορ ιν�υενχε µοτιϖεσ. Φορ τηεσε ΙΓσ; χοντριβυτιονσ το εαχη

χανδιδατε ϕ 2 φ1; 2γ αρε στριχτλψ ινχρεασινγ ιν τηε ιντερεστ γρουπ�σ πρεφερενχεσ,

γκ (Προοφ ιν τηε Αππενδιξ).

Το σεε τηισ, ρεχαλλ τηατ φορ τηοσε ιντερεστ γρουπσ φορ ωηιχη ονλψ ιν�υενχε

µοτιϖεσ αππλψ, τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ ισ σατισ�εδ ωιτη εθυαλιτψ. Υσινγ

(12), τηισ ιµπλιεσ τηατ φορ ατ λεαστ Κ � 1 ιντερεστ γρουπσ χοντριβυτιονσ αρε

εξαχτλψ εθυαλ το τηε χοστ οφ πολιχψ φαϖορσ:

Χκ�ϕ = δϖ(π
�
ϕ;κ)=η φορ 8ϕ: (14)
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Σινχε βψ Προποσιτιον 1 πολιχψ, π�ϕ:κ ισ αλωαψσ ινχρεασινγ ιν τηε εξτρεµισµ, γκ,

ιτ φολλοωσ ιµµεδιατελψ τηατ φορ ατ λεαστΚ�1 ιντερεστ γρουπσ, αλσο χοντριβυτιονσ

(Χκ�ϕ ) αρε στριχτλψ ινχρεασινγ ιν τηε εξτρεµισµ, ασ στατεδ ιν Προποσιτιον 2. Τηισ

ρεσυλτ ρεπρεσεντσ τηε µαιν εµπιριχαλ ιµπλιχατιον οφ τηε µοδελ τηατ ωε σεεκ το

ϖεριφψ ιν τηε νεξτ σεχτιον.

Α χορολλαρψ οφ Προποσιτιονσ 1 ανδ 2 ισ τηατ ατ µοστ ονε ιντερεστ γρουπ µαψ

βε ωιλλινγ το �νανχε ελεχτιονσ φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ, ανδ τηατ ονλψ τηε εξ−αντε

αδϖανταγεδ χανδιδατε χαν ρεχειϖε χοντριβυτιονσ το ενηανχε ηερ ελεχτοραλ οδδσ.

Τηισ ιµπλιεσ τηατ τηερε ισ αλωαψσ α νον−νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν ��κ1 ανδ

β, φροµ ωηιχη ιτ φολλοωσ τηατ χοντριβυτιονσ αρε αλωαψσ ωεακλψ ινχρεασινγ ιν τηε

εξ−αντε ελεχτοραλ αδϖανταγε.13

4 Εµπιριχαλ Αναλψσισ

4.1 ∆ατα

Το χονστρυχτ ουρ σαµπλε, ωε χοµβινεδ ϖαριουσ δατα σουρχεσ: τηε Φεδεραλ Ελεχ−

τιον Χοµµισσιον, φορ ινφορµατιον ον ελεχτοραλ χαµπαιγνσ; τηε Βυρεαυ οφ Εχο−

νοµιχ Αναλψσισ φορ ινδυστρψ−λεϖελ δατα; ανδ τηε Γαλλυπ πολλσ το χρεατε αν ινδεξ

οφ ρελατιϖε εξτρεµισµ οφ πολιχψ πρεφερενχεσ φορ βυσινεσσ σεχτορσ.14 Τηε σαµπλε

χονσιστσ οφ 40; 352 οβσερϖατιονσ φροµ τηε Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ βετωεεν 2000

ανδ 2004 ιν αλλ διστριχτσ.

Τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ τηατ α χανδιδατε ρε−

χειϖεδ φροµ Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµµιττεεσ ιν τηρεε ελεχτοραλ χψχλεσ (2000, 2002,

2004), ασ ρεπορτεδ βψ τηε ΦΕΧ. Ωε υσε ινφορµατιον φροµ τηε Χεντερ φορ Ρε−

σπονσιϖε Πολιτιχσ το χλασσιφψ ΠΑΧ µονεψ βψ ινδυστρψ. Βεχαυσε σοµε ΙΓσ δο νοτ

�νανχε βοτη χανδιδατεσ, ουρ σαµπλε χονταινσ 17; 276 χενσορεδ οβσερϖατιονσ.15

13Α φορµαλ προοφ οφ τηισ χορολλαρψ ισ προϖιδεδ ιν τηε αππενδιξ.
14Σεε τηε αππενδιξ φορ δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ σεχτορ χλασσι�χατιον.
15Αλτηουγη ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ µαψ βε ιδεολογιχαλλψ βιασεδ, ασ α ροβυστνεσσ χηεχκ,

ωε ηαϖε αλσο εστιµατεδ τηε ιµπαχτ οφ ουρ ινδεπενδεντ ϖαριαβλεσ ον τοταλ χοντριβυτιονσ ιν
α συβσαµπλε οφ 17 διστριχτσ. Τοταλ χοντριβυτιονσ ινχλυδε βοτη ΠΑΧ χοντριβυτιονσ ανδ ιν−
διϖιδυαλ χοντριβυτιονσ αβοϖε 200∃. Τηε συβσαµπλε χονσιστσ οφ 1446 οβσερϖατιονσ φορ τηε
Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ βετωεεν 2000 ανδ 2004. Ουρ 17 διστριχτσ ρεπρεσεντ 4% οφ στατεωιδε
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Αν ιννοϖατιϖε ασπεχτ οφ ουρ αναλψσισ χοµεσ φροµ ιδεντιφψινγ αν εµπιριχαλ

προξψ φορ τηε διστανχε βετωεεν τηε πολιχψ πρεφερενχεσ οφ ιντερεστ γρουπσ ανδ

τηοσε οφ τηε µεδιαν ϖοτερ. Τηισ ωασ δονε βψ αττριβυτινγ αν εξτρεµισµ ινδεξ

το εαχη βυσινεσσ σεχτορ βασεδ ον ϖοτερ περχεπτιονσ, ανδ ωασ χονστρυχτεδ βψ

χλασσιφψινγ τηε ρεπλιεσ οϖερ α �ϖε ψεαρ περιοδ (2001 � 2005) ον τηε φολλοωινγ

θυεστιον τακεν φροµ τηε Γαλλυπ Πολλσ: ∀Φορ εαχη οφ τηε φολλοωινγ βυσινεσσ

σεχτορσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, πλεασε σαψ ωηετηερ ψουρ οϖεραλλ ϖιεω οφ ιτ ισ ςερψ

ποσιτιϖε, Σοµεωηατ ποσιτιϖε, Νευτραλ, Σοµεωηατ νεγατιϖε, ορ ςερψ νεγατιϖε∀.16

Τηε ινδεξ ρανγεσ φροµ 0 το 100, ωηερε ηιγηερ ϖαλυεσ δενοτε µορε εξτρεµε

ινδυστριεσ.17 Ιν Αππενδιξ Χ, ωε προϖιδε α δεταιλεδ δεσχριπτιον ον ηοω τηε

ινδεξ ισ χονστρυχτεδ.

Σινχε ωε χονσιδερ τηε ε⁄εχτ οφ ιντερεστ γρουπ πρεφερενχεσ (ατ τηε νατιοναλ

λεϖελ) ον διστριχτ λεϖελ χοντριβυτιονσ, ιτ ισ ιµπορταντ το χοντρολ φορ ϖαριαβλεσ

τηατ χαν ποτεντιαλλψ α⁄εχτ ηοω ϖοτερσ περχειϖε τηε εξτρεµισµ οφ αν ιντερεστ

γρουπ, ιν�υενχινγ τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ τηατ αν ιντερεστ γρουπ µυστ δεϖοτε

το χαµπαιγν �νανχινγ. Φορ τηισ ρεασον, ωε χοντρολ φορ τωο ιµπορταντ ϖαριαβλεσ:

τηε σηαρε οφ ωορκερσ εµπλοψεδ ανδ τηε ϖαλυε−αδδεδ οφ εαχη ινδυστρψ ατ τηε να−

τιοναλ λεϖελ. Φορ ινστανχε, ονε χαν αργυε τηατ ωορκερσ µιγητ χονσιδερ τηε σεχτορ

ιν ωηιχη τηεψ αρε εµπλοψεδ το βε λεσσ εξτρεµε τηαν οτηερσ, σιµπλψ βεχαυσε τηεψ

φαϖοραβλψ ϖιεω τηειρ εµπλοψερ.18 Αλσο, ϖοτερσ µαψ χονσιδερ ηιγη−ϖαλυε αδδεδ

σεατσ, βυτ αππροξιµατελψ 15% οφ τοταλ χοντριβυτιονσ. Ωηιλε ΠΑΧ µονεψ ισ εασψ το χλασ−
σιφψ βψ ινδυστρψ, ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ το χανδιδατεσ ανδ παρτιεσ αρε χλασσι�εδ βασεδ ον
εµπλοψερ/οχχυπατιον δατα ρεπορτεδ βψ τηε δονορ. Αλλ ουρ ρεσυλτσ χοντινυε το ηολδ φορ τηισ
συβσαµπλε ανδ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.
16Ονε χαν αργυε τηατ τηε θυεστιον ον ωηιχη ουρ ινδεξ ισ βασεδ ισ τοο γενεραλ το χαπτυρε

ονλψ α πολιτιχαλ διµενσιον. Φορ ινστανχε, ινδιϖιδυαλσ µαψ ανσωερ τηε θυεστιον ηαϖινγ ιν
µινδ τηε θυαλιτψ οφ προδυχτσ σολδ βψ αν ινδυστρψ ινστεαδ οφ ιτσ πολιτιχαλ ρεθυεστσ. Τηερεφορε,
ωε υσεδ τηε Ηαρρισ Πολλσ το χηεχκ τηε αχχυρανχψ οφ ουρ ινδεξ. Ιν παρτιχυλαρ, φορ εαχη σεχτορ,
ωε χοµπαρεδ ουρ ινδεξ ωιτη τηε περχενταγεσ οφ Υ.Σ. αδυλτσ τηατ βελιεϖε τηε σεχτορ σηουλδ
βε µορε ρεγυλατεδ, ωηιχη ρεπρεσεντσ ανοτηερ µεασυρε οφ γκ. Τηε χορρελατιον βετωεεν ουρ
ινδεξ ανδ τηισ σεχονδ µεασυρε ισ 0:798.
Υνφορτυνατελψ, Ηαρρισ Πολλσ χοϖερ ονλψ 10 οφ ουρ 25 σεχτορσ, ανδ τηεψ σταρτ ιν 2003. Ηαρρισ

Πολλσ αρε αϖαιλαβλε ον τηε Ωεβ: (ωωω.ηαρρισιντεραχτιϖε.χοµ/ΝεωσΡοοµ/ΗαρρισΠολλσ)
17Νοτιχε τηατ χοντριβυτιονσ αρε ατ τηε ινδυστρψ λεϖελ, ηοωεϖερ, ωε υσε αν ινδεξ οφ σεχτοραλ

εξτρεµισµ το προξψ ινδυστριαλ εξτρεµισµ. Τηατ ισ, ωε αρε ασσυµινγ τηατ ινδυστριεσ� πολιτιχαλ
πρεφερενχεσ αρε µορε ηοµογενουσ ωιτηιν σεχτορσ τηαν αµονγ σεχτορσ.
18Ωορκερσ σηουλδ φαϖοραβλψ ϖιεω τηε λοββψινγ ε⁄ορτ οφ τηειρ χορρεσπονδινγ ιντερεστ γρουπσ,
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σεχτορσ ασ βεττερ εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ ρεδυχινγ τηειρ περχεπτιον οφ τηε

σεχτορ�σ δεγρεε οφ εξτρεµισµ, τηυσ διµινισηινγ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ

τηατ αν ιντερεστ γρουπ µυστ παψ το οβταιν ϖοτερσ� συππορτ. Οβϖιουσλψ, οτηερ

ποσσιβλε χηαννελσ χαν εξπλαιν ωηψ τηε ε⁄εχτσ οφ τηεσε τωο χοντρολ ϖαριαβλεσ ον

χοντριβυτιον λεϖελσ, χουλδ γο ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον. Φορ εξαµπλε, ηιγη ϖαλυε

αδδεδ σεχτορσ µαψ ο⁄ερ µορε γενερουσ χοντριβυτιονσ σιµπλψ βεχαυσε τηεψ ηαϖε

α γρεατερ αµουντ οφ δισποσαβλε φυνδσ. ∆ατα ον ϖαλυε αδδεδ χοµεσ φροµ τηε

αγγρεγατιον οφ Αννυαλ Ινδυστρψ Αχχουντσ, αν αννυαλ σεριεσ προϖιδεδ βψ τηε

Βυρεαυ οφ Εχονοµιχ Αναλψσισ, ανδ ωε υσεδ τηε 2004 ΝΑΙΧΣ δατα σετ. Τηε

σουρχε φορ τηε δατα ον ινδυστρψ εµπλοψµεντ ισ τηε Χουντρψ Βυσινεσσ Παττερνσ

δαταβασε, αν αννυαλ σεριεσ πυβλισηεδ βψ τηε Υ.Σ. Χενσυσ Βυρεαυ.19

Χοντριβυτιονσ αλσο δεπενδ ον τηε χανδιδατε�σ προβαβιλιτψ οφ ελεχτιον εξχλυδ−

ινγ χοντριβυτιονσ φροµ ιντερεστ γρουπ κ, ��κϕ . Βψ δε�νιτιον, τηισ χουντερφαχτυαλ

προβαβιλιτψ ισ υνοβσερϖαβλε. Τηερεφορε, ωε προξψ ��κϕ ωιτη τηε χανδιδατε�σ ϖοτε

σηαρε οβσερϖεδ αφτερ τηε ελεχτοραλ χψχλε. Τηε υσε οφ τηισ προξψ ισ βασεδ ον τηε

ρεσυλτσ οβταινεδ βψ Λεϖιττ (1994). Ιν ηισ σεµιναλ παπερ, Λεϖιττ χαρριεσ ουτ α

πανελ δατα αναλψσισ το µεασυρε τηε ιµπαχτ οφ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ ον ϖοτε

σηαρεσ. Ηε χονχλυδεσ τηατ χαµπαιγν σπενδινγ ηασ αν εξτρεµελψ σµαλλ ιµπαχτ

ον ελεχτιον ουτχοµεσ. Τηισ ισ τηε σαµε ιδεα αδοπτεδ βψ Πεττερσσον−Λιδβοµ

(2001) ανδ Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011). Ιν α στυδψ ον τηε στρατεγιχ υσε

οφ δεβτ υνδερ ελεχτοραλ χαµπαιγνσ, Πεττερσσον−Λιδβοµ προξιεσ τηε προβαβιλιτψ

οφ ελεχτοραλ δεφεατ ωιτη τηε εξ−ποστ ελεχτιον ουτχοµε. Σιµιλαρλψ, Βοµβαρδινι

ανδ Τρεββι ινϖερσελψ αππροξιµατε τηε εξ−αντε ελεχτοραλ υνχερταιντψ ωιτη τηε

εξ−ποστ ϖοτε µαργινσ. Ηοωεϖερ, σινχε τηε ποστ−ελεχτιον ϖοτε σηαρε χονταινσ

τωο τψπεσ οφ ερρορσ, τηε ερρορ ρελατεδ το εξπεχτατιονσ ανδ τηε ερρορ δυε το τηε

ινχλυσιον οφ ΙΓ κ, ωε αλσο τεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ ουρ µαιν ρεσυλτσ βψ υσινγ ινφορµα−

τιον ον ινχυµβεντ χανδιδατεσ. Ασ ωε ωιλλ σεε, ουρ ρεσυλτσ ον τηε ρελατιονσηιπ

βετωεεν χοντριβυτιονσ ανδ εξτρεµισµ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ µεασυρεσ οφ ��κϕ .

ιφ τηειρ ιντερεστσ αρε αλιγνεδ.
19ςαλυε αδδεδ ανδ εµπλοψµεντ αρε µεασυρεδ ασ αϖεραγε ϖαλυεσ οϖερ τηε περιοδ 2000−2004.
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4.2 Μετηοδολογψ

Ουρ αναλψσισ αιµσ το εσταβλιση α λινκ βετωεεν ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ ανδ τηε

εξτρεµισµ οφ αν ΙΓ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε ωαντ το τεστ τηε εξιστενχε οφ α ποσιτιϖε

ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε ϕ φροµ ιντερεστ γρουπ κ

ανδ τηε πολιχψ πρεφερενχεσ οφ τηε ιντερεστ γρουπ (Προποσιτιον 2). Γιϖεν τηε

στρυχτυρε ανδ τηε νατυρε οφ ουρ δατασετ, ωε µυστ τακε ιντο αχχουντ σεϖεραλ

ιµπορταντ ισσυεσ. Φιρστ, σινχε τηε εξτρεµισµ ινδεξ ισ µεασυρεδ ατ τηε νατιοναλ

λεϖελ, ωε µυστ χονσιδερ τηε ε⁄εχτ οφ ηετερογενειτψ ατ τηε λοχαλ λεϖελ, ωηερε εαχη

ελεχτιον τακεσ πλαχε. Σεχονδ, ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ αρε λεφτ−χενσορεδ ατ ζερο

βεχαυσε αν ΙΓ µαψ δεχιδε νοτ το �νανχε α σπεχι�χ χανδιδατε. Ιν τηισ χασε,

δροππινγ αλλ τηε χενσορεδ οβσερϖατιονσ ωουλδ λεαδ το βιασεδ ανδ ινχονσιστεντ

εστιµατεσ. Τηιρδ, υνοβσερϖεδ ηετερογενειτψ µαψ ηαϖε α νοναδδιτιϖε στρυχτυρε,

ιντεραχτινγ ωιτη οβσερϖεδ ϖαριαβλεσ. Τηερεφορε, α µεαν εστιµατορ µαψ νοτ βε

παρτιχυλαρλψ ινφορµατιϖε ανδ ωε σηουλδ τεστ ωηετηερ ουρ τηεορετιχαλ χονχλυσιονσ

αρε ροβυστ αλονγ τηε εντιρε διστριβυτιον οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηισ προβ−

λεµ ισ σιµπλψ οµιττεδ ιν τραδιτιοναλ χενσορεδ µοδελσ, ωηερε α λοχατιον σηιφτ ισ

ιµποσεδ. Φιναλλψ, τηε εξτρεµισµ ινδεξ µαψ βε χορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ

φορ α νυµβερ οφ ρεασονσ; τηερεφορε, ωε µαψ ηαϖε ενδογενειτψ προβλεµσ. Ουρ

αναλψσισ προχεεδσ βψ στεπσ, ωηερε εαχη στεπ αδδρεσσεσ α σπεχι�χ ισσυε τακινγ

ιντο αχχουντ αλλ τηε ρεσυλτσ χοµινγ φροµ πρεϖιουσ στεπσ.

4.2.1 Αδδιτιϖε Ηετερογενειτψ ανδ Χενσορινγ

Βψ εξπλοιτινγ τηε πανελ στρυχτυρε οφ ουρ δατασετ, ωε �ρστ εστιµατε τηε ιµπαχτ

οφ εξτρεµισµ ον ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ υσινγ α �ξεδ ε⁄εχτσ εστιµατορ.20 Ιν

παρτιχυλαρ, ωε εστιµατε τηε φολλοωινγ µοδελ:

χϕκδτ = � + ��ϕδτ + γκ + �
0Ξκ + �δ + �τ + ∀ϕκδτ; (15)

ωηερε χϕκδτ ρεπρεσεντσ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε ϕ φροµ

ιντερεστ γρουπ κ; ιν διστριχτ δ; ατ τιµε τ; �ϕδτ ισ τηε ϖοτε σηαρε οφ χανδιδατε

20Τηε δεχισιον το εστιµατε α �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ ισ συππορτεδ βψ α Ηαυσµαν σπεχι�χατιον
τεστ.
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ϕ, ιν διστριχτ δ, ατ τιµε τ; γκ ισ τηε εξτρεµισµ ινδεξ φορ τηε ιντερεστ γρουπ κ;

Ξκ ισ α µατριξ οφ σεχτοραλ χηαραχτεριστιχσ υσεδ ασ χοντρολ ϖαριαβλεσ; �δ ισ τηε

διστριχτ−σπεχι�χ ε⁄εχτ; �τ αρε τιµε δυµµιεσ ανδ ∀ϕκδτ ισ τηε ερρορ τερµ.
21 Τηε

υσυαλ ασσυµπτιον ισ τηατ ερρορσ αρε ινδεπενδεντλψ ανδ ιδεντιχαλλψ διστριβυτεδ.

Ηοωεϖερ, οβσερϖατιονσ ωιτηιν εαχη διστριχτ µαψ βε χορρελατεδ ον τηε βασισ οφ

τηε διστριχτ�σ πολιτιχαλ ωειγητ. Τηερεφορε, ωε αλσο ινχλυδε τηε ποσσιβιλιτψ οφ

χλυστερεδ ερρορσ.22

∆εσπιτε τηε ιντερεστινγ προπερτιεσ οφ µοδελ (15), τηισ σπεχι�χατιον δοεσ

νοτ τακε ιντο αχχουντ τηε φαχτ τηατ δατα αρε χενσορεδ. Ατ τηε σαµε τιµε,

στανδαρδ χενσορεδ ρεγρεσσιον µοδελσ αρε δεσχριβεδ βψ νον λινεαρ φυνχτιονσ

ανδ τηερεφορε τηε υσυαλ µαξιµυµ λικελιηοοδ εστιµατορ φορ �ξεδ ε⁄εχτσ λεαδσ

το βιασεδ ανδ ινχονσιστεντ ρεσυλτσ.23 Το αϖοιδ τηεσε προβλεµσ, ωε υσε τηε

σεµιπαραµετριχ εστιµατορ φορ �ξεδ ε⁄εχτσ Τοβιτ µοδελσ προποσεδ ιν Ηονορ

(1992). Ωε υσε α τριµµεδ λεαστ σθυαρεσ εστιµατορ, οβταινινγ παραµετερσ τηατ

αρε βοτη ασψµπτοτιχαλλψ χονσιστεντ ανδ εασψ το χαλχυλατε.

Ωηεν δατα αρε χενσορεδ, τηε οβσερϖεδ χϕκδτ ισ δε�νεδ βψ τηε φολλοωινγ

µεασυρεµεντ εθυατιον:

χϕκδτ =

(
χ�ϕκδτ ιφ χϕκδτ > 0

0 ιφ χϕκδτ = 0
(16)

ωηερε χ�ϕκδτ ισ α λατεντ ϖαριαβλε τηατ ισ οβσερϖεδ φορ χοντριβυτιονσ γρεατερ τηαν

0 ανδ χενσορεδ οτηερωισε.

21Σινχε βοτη χοντριβυτιονσ ανδ ρεσιδυαλσ εξηιβιτ α ηιγηλψ σκεωεδ διστριβυτιον, ωε τρανσ−
φορµ ουρ ϖαριαβλεσ βψ τακινγ τηε νατυραλ λογαριτηµσ.
22Νοτιχε τηατ ανψ µεασυρεµεντ ερρορ ορ µισσπεχι�χατιον ιν α µοδελ ωηερε γκ ισ µεασυρεδ

ατ τηε αγγρεγατε λεϖελ ωιλλ αλσο νατυραλλψ ινδυχε γρουπ−λεϖελ σηοχκσ ανδ χορρελατιον ιν ερρορσ
εϖεν ιφ τηεψ αρε αβσεντ ιν τηε τρυε µοδελ.
23Τηε τερµινολογψ χενσορεδ ρεγρεσσιον µοδελ χουλδ βε µισλεαδινγ ιν τηισ χασε. Φολλοωινγ

Ωοολδριδγε (2002), ωε σηουλδ ρεφερ το ουρ µοδελ ασ α χορνερ σολυτιον µοδελ. Ιν α χορνερ
σολυτιον µοδελ, τηε ισσυε ισ νοτ δατα οβσερϖαβιλιτψ, βυτ µεασυρεσ συχη ασ Ε(χϕκδτ) ανδ τηε
µαργιναλ ε⁄εχτσ οφ τηε εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ ον τηε ουτχοµε ϖαριαβλε. Ιν τηισ σεττινγ, ΟΛΣ
εστιµατιον λεαδσ το εστιµατεσ τηατ αρε βιασεδ ανδ ινχονσιστεντ, ωηερεασ Τοβιτ εστιµατεσ αρε
χονσιστεντ ανδ ασψµπτοτιχαλλψ νορµαλ (Αµεµιψα, 1973).
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Τηερεφορε, τηε εστιµατεδ µοδελ ισ

χ�ϕκδτ = ��ϕδτ + γκ + �
0Ξκ + �δ + �τ+ ∀ϕκδτ; (17)

ωηερε �τ χαπτυρεσ τηε εξιστενχε οφ α τιµε−τρενδ εµεργινγ φροµ (15).24 Νοτιχε

τηατ, ωιτη ρεσπεχτ το τηε στανδαρδ Τοβιτ µοδελ, ωε δο νοτ νεεδ το ασσυµε

νειτηερ α παραµετριχ φορµ φορ τηε διστυρβανχεσ νορ ηοµοσκεδαστιχιτψ αχροσσ

οβσερϖατιονσ.

4.2.2 Αλτερνατιϖε Σπεχι�χατιονσ

Αφτερ ηαϖινγ στυδιεδ τηε ρολε οφ ηετερογενειτψ ανδ χενσορινγ ον ουρ βασελινε

µοδελ. Ωε χηεχκ ηοω ρεγρεσσιον χοε′χιεντσ βεηαϖε ωηεν ουρ σπεχι�χατιον

ισ µοδι�εδ βψ αδδινγ ορ ρεµοϖινγ σοµε ρεγρεσσορσ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε µοδιφψ

εθυατιον (17) το σηοω τηατ τηε εξτρεµισµ ινδεξ ισ νοτ προξψινγ οτηερ χηαννελσ

οφ χοντριβυτιον αλρεαδψ δισχυσσεδ ιν τηε λιτερατυρε.

Φιρστ, ωε ινχλυδε α σθυαρεδ τερµ φορ τηε φραχτιον οφ τοταλ εµπλοψµεντ ρεπ−

ρεσεντεδ βψ εαχη ινδυστρψ. Ιν α ρεχεντ παπερ, Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011)

�νδ α ηυµπ−σηαπεδ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε σηαρε οφ ϖοτινγ ποπυλατιον ρεπ−

ρεσεντεδ βψ αν ΙΓ ανδ ιτσ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. Τηε αυτηορσ εξπλαιν τηισ

εϖιδενχε ωιτη α βαργαινινγ µοδελ ιν ωηιχη τηε σιζε οφ αν ΙΓ α⁄εχτσ βοτη τηε

αµουντ οφ συρπλυσ τηατ χαν βε σηαρεδ ωιτη α χανδιδατε ανδ τηε στρενγτη οφ

ϖοτερ συππορτ τηατ τηε ΙΓ χαν ο⁄ερ το εαχη χανδιδατε. Τηε φορµερ χηαννελ ισ

ρεσπονσιβλε φορ τηε ινχρεασινγ παρτ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ

ανδ τηε ΙΓ�σ σιζε, ωηιλε τηε λαττερ χηαννελ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε δεχρεασινγ παρτ

οφ τηισ ρελατιονσηιπ. Ιν πρινχιπλε, α ποσιτιϖε χοε′χιεντ φορ τηε εξτρεµισµ ινδεξ

χουλδ µασκ τηισ βεηαϖιορ. Ιν φαχτ, ιφ ωορκερσ χονσιδερ τηε ινδυστρψ ιν ωηιχη

τηεψ αρε εµπλοψεδ το βε λεσσ εξτρεµε τηαν οτηερσ ανδ σµαλλ ινδυστριεσ λεσσ

ιν�υεντιαλ ιν σηαπινγ πολιτιχαλ αχτιϖιτψ, τηεν ουρ ινδεξ ωουλδ βε σιγνι�χαντλψ

σµαλλ φορ βοτη ηιγη ανδ λοω λεϖελσ οφ τηε εµπλοψµεντ σηαρε. Ασ α ρεσυλτ, τηε

24Ωε υσε α τιµε−τρενδ ϖαριαβλε βεχαυσε Ηονορ�σ µετηοδ δοεσ νοτ αλλοω φορ τηε ινχλυσιον
οφ δυµµψ ϖαριαβλεσ. Μορεοϖερ, σινχε ουρ πανελ ισ οφ λενγτη τηρεε, ωε εµπλοψ τηε εξτενδεδ
ϖερσιον οφ Ηονορ�σ εστιµατορ, ωηερε τηε ινιτιαλ εστιµατορ γιϖεσ εθυαλ ωειγητ το αλλ τηε παιρσ
οφ οβσερϖατιονσ.
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ινχλυσιον οφ α σθυαρεδ τερµ φορ τηε εµπλοψµεντ σηαρε σηουλδ ινϖαλιδατε ουρ

χονχλυσιονσ. Σεχονδ, ιν ελεχτιονσ ωηερε ονε χανδιδατε ισ ϖερψ λικελψ το ωιν, σηε

µαψ νοτ µαξιµιζε χοντριβυτιονσ, ανδ ηενχε νοτ προµισε τηε µαξιµυµ νυµ−

βερ οφ πολιτιχαλ φαϖορσ. Ιν χλοσε ραχεσ ινστεαδ, χανδιδατεσ µαψ τρψ το εξπλοιτ τηε

φυλλ ποτεντιαλ οφ χοντριβυτιονσ βψ ο⁄ερινγ ασ µανψ φαϖορσ ασ ποσσιβλε (Σνψδερ,

1990). Ωε τηερεφορε χονσιδερ βοτη λοπσιδεδ ανδ χλοσε ραχεσ σεπαρατελψ ιν ορδερ

το ϖεριφψ τηε ροβυστνεσσ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εξτρεµισµ ανδ χοντριβυ−

τιονσ.25 Τηιρδ, ωε αιµ το εξχλυδε τηε ποσσιβιλιτψ τηατ ουρ ρεσυλτσ µαψ δεπενδ

ον τηε δεχισιον το προξψ τηε ελεχτοραλ προβαβιλιτιεσ (νετ οφ τηε χοντριβυτιον οφ

ΙΓ κ) ωιτη τηε ϖοτε σηαρεσ. Ωε τηερεφορε ρυν ουρ ρεγρεσσιονσ ρεπλαχινγ τηε

ποστ−ελεχτιον ϖοτε σηαρεσ ωιτη α δυµµψ ϖαριαβλε ινδιχατινγ χανδιδατεσ τηατ

αρε ινχυµβεντ. Τηισ δεχισιον ισ συππορτεδ βψ αν εξτενσιϖε εµπιριχαλ λιτερα−

τυρε. Μανψ στυδιεσ ηαϖε δοχυµεντεδ τηε γροωινγ τρενδ οφ τηε ινχυµβενχψ

αδϖανταγε ιν τηε Υ.Σ. (σεε, ε.γ., Χοϖερ, 1977; Χοξ ανδ Μοργενστερν, 1993; Χοξ

ανδ Κατζ, 1996). Ιν α µορε ρεχεντ παπερ, Λεε (2001) σηοωσ τηατ αν ινχυµ−

βεντ ηασ α ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ τηε σεχονδ ελεχτιον, εϖεν τηουγη τηε

τωο χανδιδατεσ αρε εξ−αντε ιδεντιχαλ. Φιναλλψ, σινχε τηε σιζε οφ τηε σεχτορ ανδ

ιτσ ϖαλυε αδδεδ αρε νεαρλψ χολλινεαρ, ωε χουλδ ηαϖε ιµπρεχισε εστιµατεσ. Ατ

τηε σαµε τιµε, εξχλυδινγ ρελεϖαντ ϖαριαβλεσ φροµ τηε µοδελ χαν ρεσυλτ ιν βιασ.

Ωε υσε α Πρινχιπαλ Χοµπονεντ Αναλψσισ το συµµαριζε χορρελατεδ ινδιχατορσ

µεδιατινγ βετωεεν τηεσε τωο προβλεµσ.

4.2.3 Νοναδδιτιϖε Ηετερογενειτψ

Αλτηουγη Ηονορ�σ εστιµατορ δοεσ νοτ ρεθυιρε τηε υσυαλ Τοβιτ ασσυµπτιονσ ον

τηε ερρορσ� στρυχτυρε, τηισ τεχηνιθυε ονλψ προϖιδεσ α σινγλε παραµετερ φορ τηε

εντιρε διστριβυτιον οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Τηισ µεανσ τηατ, βψ ιµποσινγ α

χονσταντ χοε′χιεντ φορ τηε εξτρεµισµ ινδεξ, τηισ εστιµατορ δοεσ νοτ αχχουντ

φορ νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ. Ον τηε χοντραρψ, τηε ωαψ ιν ωηιχη ηετερογενε−

ιτψ α⁄εχτσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εξτρεµισµ ανδ χοντριβυτιονσ µαψ χηανγε

αχροσσ τηε διστριβυτιον οφ τηε λαττερ. Ιν τηισ χασε, α µεαν εστιµατορ ωουλδ νοτ

25Ωε δε�νε ασ λοπσιδεδ ελεχτιονσ τηοσε ελεχτιονσ ιν ωηιχη α χανδιδατε ηασ α ϖοτε σηαρε
γρεατερ τηαν 75%:
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βε παρτιχυλαρλψ ινφορµατιϖε. ςιχε ϖερσα, γιϖεν τηε φαχτ τηατ α θυαντιλε ιδεντι�εσ

ποιντσ ιν τηε διστριβυτιον οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ωηερε ιδιοσψνχρατιχ σηοχκσ

ανδ/ορ οµιττεδ φαχτορσ αρε βοοστινγ ορ ρεδυχινγ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ,

α θυαντιλε ρεγρεσσιον µοδελ ρεπρεσεντσ α συιταβλε ωαψ το αδδρεσσ τηισ ισσυε.

Ηενχε, α ποσιτιϖε χοε′χιεντ οφ γκ αλονγ τηε εντιρε διστριβυτιον οφ χν ωιλλ προ−

ϖιδε α φυρτηερ εϖιδενχε οφ α ροβυστ χορρελατιον βετωεεν εξτρεµισµ ανδ ηαρδ

µονεψ.

Φολλοωινγ Χηερνοζηυκοϖ ανδ Ηονγ (2002), ωε υσε α χενσορεδ θυαντιλε ρε−

γρεσσιον µετηοδ το τεστ φορ τηε ποσσιβιλιτψ οφ νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ. Βψ

αδοπτινγ α γενεραλ νοτατιον, ωε χαν ωριτε α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον ασ

φολλοωσ:

χν = µαξ(0; χ
�
ν) (18)

χ�ν = Θχ�(Υ ϕΩν) (19)

ωηερε ν = 1; :::; Ν ισ αν ινδεξ δενοτινγ εαχη οβσερϖατιον,Ων = φ�ν; γν; ΠΧνγ, ανδ

Υ ισ αν ινδεπενδεντ ανδ υνιφορµλψ διστριβυτεδ διστυρβανχε, Υ � Υ(0; 1)ϕΩν.
26

Ιν παρτιχυλαρ, υ 7! Θχ�(υϕΩν) ισ τηε χονδιτιοναλ θυαντιλε φυνχτιον οφ χ
�. Σινχε

τηε αλγοριτηµ φαιλσ το χονϖεργε ιν χασε οφ νεαρλψ χολλινεαριτψ, ωε χοντινυε το

υσε τηε Πρινχιπαλ Χοµπονεντ ινδεξ (ΠΧν) µεντιονεδ αβοϖε.

Τηε ϖεχτορ οφ εστιµατεδ παραµετερσ (!) ισ οβταινεδ βψ υσινγ αν αππροξιµα−

τιον οφ τηε χονδιτιοναλ θυαντιλε εστιµατορ προποσεδ βψ Ποωελλ (1986). Φορµαλλψ,

ωε ηαϖε:

β!(υ) = αργ µιν
!2Ρδιµ(Ων)

1

Ν

ΝΞ

ν=1

Ι
�
βΣ 0

νβσ > �
�
φυ(χν �Ω

0
ν!); (20)

ωηερε βΣ 0

ν ισ α ϖεχτορ οφ τρανσφορµατιονσ οφ Ων, Ι
�
βΣ 0

νβσ > �
�
ισ α φυνχτιον σε−

λεχτινγ τηε συβσετ οφ οβσερϖατιονσ φορ ωηιχη τηε προβαβιλιτψ οφ χενσορινγ ισ συφ−

�χιεντλψ λοω το αλλοω φορ α λινεαρ φυνχτιον ινστεαδ οφ α χενσορεδ λινεαρ φυνχτιον

26Σινχε στανδαρδ µετηοδσ αρε νοτ αππροπριατε φορ εστιµατιον οφ α χενσορεδ θυαντιλε ρε−
γρεσσιον µοδελ ωιτη υνοβσερϖεδ ινδιϖιδυαλ ηετερογενειτψ, ωε νοω υσε α ποολεδ ρεγρεσσιον
αππροαχη. Τηερεφορε, ιν εαχη ραχε, ωε ηαϖε α ρεπετιτιον οφ τηε χανδιδατε�σ ϖοτε σηαρε φορ
εϖερψ ιντερεστ γρουπ.
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φορ τηε χονδιτιοναλ θυαντιλε, ανδ φυ ισ τηε ασψµµετριχ αβσολυτε λοσσ φυνχτιον

οφ Κοενκερ ανδ Βασσεττ (1978).

Ιν πραχτιχε, ωε εστιµατε α θυαντιλε ρεγρεσσιον φορ τηε εντιρε σαµπλε, τηεν ωε

δροπ τηε οβσερϖατιονσ φορ ωηιχη τηε πρεδιχτεδ ϖαλυε οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε

ισ λεσσ τηαν τηε χενσορινγ ϖαλυε. Βψ υσινγ τηε νεω συβσαµπλε, ωε ρεπεατ τηισ

προχεδυρε ιτερατιϖελψ υντιλ τηε προχεσσ χονϖεργεσ το α λοχαλ µινιµυµ φορ (20).

Στανδαρδ ερρορσ αρε οβταινεδ βψ υσινγ α βοοτστραπ µετηοδ.

4.2.4 Τεστινγ φορ Ενδογενειτψ

Γιϖεν τηε σµαλλ νυµβερ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ, ουρ εστιµατεσ µαψ πρεσεντ

αν οµιττεδ ϖαριαβλεσ βιασ. Μορεοϖερ, σινχε ωε αττριβυτε αν εξτρεµισµ ινδεξ το

εαχη βυσινεσσ σεχτορ βασεδ ον ϖοτερ περχεπτιονσ, α σιµυλτανειτψ προβλεµ χαν

αρισε. Ιτ µαψ ιν φαχτ βε τηε χασε τηατ, βψ οβσερϖινγ χοντριβυτιον λεϖελσ, ϖοτερσ

µαψ περχειϖε ινδυστριεσ τηατ προϖιδε γρεατερ χοντριβυτιονσ φορ πολιτιχαλ χαµ−

παιγνσ το βε µορε εξτρεµε. Φιναλλψ, συρϖεψ µεασυρεσ αρε παρτιχυλαρλψ εξποσεδ

το οβσερϖατιοναλ ερρορσ. Ιν αλλ τηεσε χασεσ, ουρ εξτρεµισµ ινδεξ χαν βε χορ−

ρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ ιν τηε µοδελ. Τηερεφορε, ωε υσε αν ινστρυµενταλ

ϖαριαβλε (Ις) αππροαχη το τεστ ωηετηερ ουρ χοντρολ ϖαριαβλεσ αρε χαπτυρινγ τηισ

χορρελατιον. Βεχαυσε οφ τηε δισχοντινυιτψ οφ τηε εξτρεµισµ ινδεξ, ωε υσε α χον−

διτιοναλ (ρεχυρσιϖε) µιξεδ προχεσσ το εστιµατε α Τοβιτ µοδελ ωιτη ινστρυµενταλ

ϖαριαβλεσ (σεε Ροοδµαν, 2011).

Α ϖαλιδ ινστρυµεντ µυστ βε στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη τηε εξτρεµισµ ινδεξ

(ινστρυµεντ ρελεϖανχε), βυτ βε χοµπλετελψ υνχορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ

(ινστρυµεντ εξογενειτψ). Τηερεφορε, ωε υσε ασ ινστρυµενταλ ϖαριαβλε τηε ινφορ−

µατιον ρελατιϖε το τηε οωνερσηιπ χοµποσιτιον οφ �ρµσ. Σπεχι�χαλλψ, ωε υσε τηε

φραχτιον οφ �ρµσ εθυαλλψ οωνεδ βψ µεν ανδ ωοµεν. ∆ατα αρε τακεν φροµ τηε

Συρϖεψ οφ Βυσινεσσ Οωνερσ (ΣΒΟ, 2002) τηατ προϖιδεσ α χοµπρεηενσιϖε σουρχε

οφ ινφορµατιον φορ βυσινεσσ οωνερσ βψ γενδερ, ετηνιχιτψ, ραχε ανδ ϖετεραν στα−

τυσ. Τηε ΣΒΟ χοϖερσ βοτη �ρµσ ωιτη παιδ εµπλοψεεσ ανδ �ρµσ ωιτη νο παιδ

εµπλοψεεσ. Τηε οβσερϖατιοναλ υνιτσ αρε τηε χοµπανιεσ ινστεαδ οφ τηε σινγλε

εσταβλισηµεντσ. Βυσινεσσ οωνερσηιπ ισ δε�νεδ ασ ηαϖινγ �φτψ−ονε περχεντ ορ
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µορε οφ τηε στοχκ ορ εθυιτψ ιν τηε βυσινεσσ.27

Χονχερνινγ τηε ινστρυµεντ ρελεϖανχε, τηε ιδεα ισ τηατ ινδυστριεσ ιν ωηιχη

τηε χοµποσιτιον οφ οωνερσηιπ ισ χλοσερ το σοχιετψ�σ χοµποσιτιον χαν βε περ−

χειϖεδ ασ λεσσ εξτρεµε. Ινγλεηαρτ ετ αλ. (2002) δοχυµεντ τηε γροωινγ συππορτ

φορ γενδερ εθυαλιτψ ιν πυβλιχ οπινιον ανδ ηοω τηισ χονχεπτ ισ ιντιµατελψ ιν−

ϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ οφ δεµοχρατιζατιον. Οτηερ στυδιεσ συγγεστ τηατ µεν�σ

πρεφερενχεσ τοωαρδσ ρεδιστριβυτιον ηαϖε χηανγεδ οϖερ τιµε. Φορ ινστανχε, αν

ιντερεστινγ χηαννελ φορ τηισ εϖολυτιον σεεµσ το βε ρελατεδ το ο⁄σπρινγ�σ γεν−

δερ (Ωαρνερ, 1991; Ωαρνερ ανδ Στεελ, 1999; Ωασηινγτον, 2008; Οσωαλδ ανδ

Ποωδτηαϖεε, 2010). Τηε �ρστ σταγε ρεγρεσσιον χον�ρµσ τηε εξιστενχε οφ α νεγα−

τιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε εξτρεµισµ ινδεξ ανδ τηε φραχτιον οφ �ρµσ εθυαλλψ

οωνεδ βψ µεν ανδ ωοµεν.

Χονχερνινγ τηε ινστρυµεντ εξογενειτψ, ουρ ινστρυµεντ ισ υνλικελψ το βε χορ−

ρελατεδ ωιτη υνοβσερϖαβλε ϖαριαβλεσ ιν�υενχινγ τοταλ χοντριβυτιονσ. Γιϖεν τηε

γροωινγ νυµβερ οφ ωοµεν ιν τηε µαναγεριαλ ανδ εντρεπρενευριαλ ωορκφορχε, α

λαργε βοδψ οφ ρεσεαρχη ηασ ινϖεστιγατεδ ωηετηερ µεν ανδ ωοµεν ηαϖε δι⁄ερεντ

στρατεγιχ οριεντατιονσ ανδ ωηετηερ τηεψ δι⁄ερ ιν τηειρ στρατεγιχ δεχισιον−µακινγ

βεηαϖιορ. Βψ υσινγ αν Εντρεπρενευριαλ Στρατεγψ Ματριξ, Σον�ελδ ετ αλ. (2001)

χονχλυδε τηατ τηερε αρε νο σιγνι�χαντ γενδερ δι⁄ερενχεσ ιν στρατεγιεσ χηοσεν βψ

εντρεπρενευρσ, ορ ιν σατισφαχτιον ωιτη ϖεντυρε περφορµανχε. Χηαγαντι (1986)

ανδ Ποωελλ (1990) χονχλυδε τηατ τηερε αρε νο σιγνι�χαντ γενδερ δι⁄ερενχεσ ιν

µαναγεµεντ δεχισιον−µακινγ στψλεσ. Σιµιλαρλψ, οτηερ στυδιεσ ηαϖε προϖεν τηατ

µεν ανδ ωοµεν εντρεπρενευρσ φολλοω σιµιλαρ παττερνσ ιν περσοναλιτψ−ρελατεδ

δεχισιονσ (Βιρλεψ, 1989; Σεξτον ανδ Βοωµαν−Υπτον, 1990). Ηολλανδερ (1992)

σηοωσ τηατ µεν ανδ ωοµεν αρε εθυαλλψ ε⁄εχτιϖε ιν ρολεσ οφ λεαδερσηιπ. Οβ−

ϖιουσλψ, ωε χοντινυε το χοντρολ φορ ιµπορταντ ινδυστρψ χηαραχτεριστιχσ συχη ασ

τηε νυµβερ οφ εµπλοψεεσ ανδ τηε ϖαλυε αδδεδ.

Ιν γενεραλ, αν Ις αππροαχη µοϖεσ τηε δεβατε φροµ τηε ποσσιβλε ενδογενειτψ

οφ γκ το τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε ινστρυµεντ. Τηερεφορε, το συππορτ ουρ αναλψσισ, ωε

περφορµ τωο αδδιτιοναλ τεστσ. Φιρστ, ωε τεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ ουρ ινστρυµενταλ

27Τηε ΣΒΟ δατα αρε αϖαιλαβλε ον τηε Χενσυσ Βυρεαυ�σ Ωεβ σιτε
(ωωω.χενσυσ.γοϖ/εχον/σβο).
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ϖαριαβλε βψ αλσο υσινγ α γενερατεδ ινστρυµεντ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε υσε τηε λινεαρ

τωο−σταγε µετηοδ προποσεδ ιν Λεωβελ (2012). Τηισ αππροαχη εξπλοιτσ τηε

πρεσενχε οφ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ σερϖεσ το ιδεντιφψ στρυχτυραλ παραµετερσ ιν

ρεγρεσσιον µοδελσ ωιτη ενδογενουσ ορ µισµεασυρεδ ρεγρεσσορσ ιν τηε αβσενχε

οφ τραδιτιοναλ ιδεντιφψινγ ινφορµατιον, συχη ασ εξτερναλ ινστρυµεντσ ορ ρεπεατεδ

µεασυρεµεντσ. Τηισ µετηοδ αλσο αλλοωσ το τεστ τηε ορτηογοναλιτψ χονδιτιονσ,

ωηιχη ισ νοτ ποσσιβλε ιν τηε χασε οφ α σινγλε εξτερναλ ινστρυµεντ.28 Ιν τηε

σιµπλεστ ϖερσιον οφ τηισ αππροαχη, γενερατεδ ινστρυµεντσ αρε χονστρυχτεδ βψ

µυλτιπλψινγ τηε �ρστ σταγε�σ ρεσιδυαλσ ωιτη αλλ ινχλυδεδ εξογενουσ ϖαριαβλεσ ιν

µεαν−χεντερεδ φορµ. Σεχονδ, βψ χονσιδερινγ τηε εξτρεµισµ ινδεξ µεασυρεδ

ιν εαχη ωαϖε οφ τηε Γαλλυπ πολλσ, ωε αλσο ρε−εστιµατε µοδελ (17) υσινγ σεχτορ

�ξεδ ε⁄εχτσ. Ηοωεϖερ, γιϖεν τηε λοω ωιτηιν ϖαριανχε οφ τηε ινδεξ, εστιµατεσ

µαψ βε ηιγηλψ ινε′χιεντ λεαδινγ το ηιγηερ στανδαρδ ερρορσ.29

Φιναλλψ, ωε αλσο εστιµατε α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον µοδελ ωιτη ινστρυ−

µενταλ ϖαριαβλεσ (ΧΘΙς). Ασ σηοων βψ Χηερνοζηυκοϖ ανδ Ηανσεν (2008) ανδ

Χηερνοζηυκοϖ ετ αλ. (2011), τηισ τεχηνιθυε προδυχεσ εστιµατεσ ροβυστ το ωεακ

ινστρυµεντσ. Ωε αδδ τηε φολλοωινγ εθυατιον το σψστεµ (18)−(19):

γν = Θγ(ς ϕΡν) (21)

ωηερε Ρν = φ�ν; ζν; ΠΧνγ, ανδ ζν ισ τηε εξχλυδεδ ινστρυµεντ. Τηε δισχον−

τινυιτψ οφ γν δοεσ νοτ αλλοω υσ το υσε α θυαντιλε ρεγρεσσιον τεχηνιθυε αλσο ατ

τηε �ρστ σταγε. Τηερεφορε, ωε εστιµατε τηε χοντρολ ϖαριαβλε υσινγ τηε εµπιρι−

χαλ χυµυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον οφ τηε ρεσιδυαλσ φροµ τηε �ρστ σταγε ΟΛΣ

ρεγρεσσιον οφ γν ον Ρν.

Νοτιχε τηατ ωιτη τηισ σπεχι�χατιον ωε χαν χοντρολ φορ βοτη ηετερογενειτψ

ανδ ενδογενειτψ ιν αν εξτρεµελψ �εξιβλε φραµεωορκ. Τηισ �εξιβιλιτψ ισ αλσο τηε

ρεασον ωηψ τηισ αππροαχη ουτπερφορµσ Τοβιτ−Ις εστιµατεσ εϖεν ωηεν τηεψ αρε

28Ωιτη ρεσπεχτ το ιδεντι�χατιον βασεδ ον στανδαρδ εξχλυσιον ρεστριχτιονσ, ηερε, τηε ιδεντι�−
χατιον στρατεγψ ρελιεσ υπον ηιγηερ µοµεντσ, ανδ σο ιτ τενδσ το προϖιδε λεσσ ρελιαβλε εστιµατεσ.
Ηοωεϖερ, τηισ µετηοδ ρεπρεσεντσ αν ιντερεστινγ αδδιτιοναλ τεστ.
29Ωε αλσο ρε−εστιµατε µοδελ (17) υσινγ ονε−περιοδ−λαγγεδ ϖαλυεσ οφ τηε εξτρεµισµ ινδεξ.

Ιν τηισ ωαψ, ουρ εστιµατεσ αρε νοτ α⁄εχτεδ βψ τηε ποσσιβιλιτψ τηατ χυρρεντ χοντριβυτιονσ µαψ
βιασ τηε εξτρεµισµ µεασυρε.
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τηεορετιχαλλψ ε′χιεντ (σεε Χηερνοζηυκοϖ ετ αλ., 2011).

4.3 Ρεσυλτσ

Ταβλε 1 πρεσεντσ τηε ρεγρεσσιον ρεσυλτσ φροµ εστιµατινγ εθυατιονσ (15) ανδ (17).

Χολυµν 1 πρεσεντσ τηε λινεαρ �ξεδ ε⁄εχτσ εστιµατεσ ωιτηουτ χοντρολ ϖαριαβλεσ

φορ τηε ωηολε σαµπλε. Τηε χοε′χιεντ ον τηε εξτρεµισµ ινδεξ ισ ποσιτιϖε ανδ

σιγνι�χαντ, βυτ τηισ χοε′χιεντ χουλδ βε εξτρεµελψ βιασεδ βεχαυσε οφ τηε λαχκ

οφ ανψ χοντρολ ϖαριαβλε ατ τηε σεχτοραλ λεϖελ ανδ τηε πρεσενχε οφ χενσορεδ οβσερ−

ϖατιονσ. Χολυµν 2 δεαλσ ωιτη τηε φορµερ προβλεµ ιντροδυχινγ τωο ιµπορταντ

σεχτοραλ ϖαριαβλεσ, ναµελψ, τηε ϖαλυε αδδεδ οφ τηε σεχτορ ανδ ιτσ ρελατιϖε σιζε

(µεασυρεδ ασ τηε φραχτιον οφ τοταλ ωορκερσ εµπλοψεδ ιν τηε σεχτορ). Αχχορδινγ

το Ταβλε 1, σεχτορσ χηαραχτεριζεδ βψ α ηιγηερ φραχτιον οφ εµπλοψεεσ σηοω λοωερ

χοντριβυτιον λεϖελσ. Τηισ εϖιδενχε ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα τηατ λαργε σεχτορσ

µιγητ ο⁄ερ διρεχτ ϖοτερ συππορτ ινστεαδ οφ µονεταρψ φυνδσ. Τηε ϖαλυε αδδεδ

οφ α σεχτορ, ρεπρεσεντινγ ιτσ χοντριβυτιον χαπαχιτψ, ισ ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη

τηε αµουντ οφ µονεψ γιϖεν το χανδιδατεσ. Μορεοϖερ, ωηεν ωε ινχλυδε τηεσε

χοντρολσ, τηε µαργιναλ ε⁄εχτ οφ εξτρεµισµ ινχρεασεσ.30 Φιναλλψ, ον αϖεραγε,

χοντριβυτιονσ ιν 2000 αρε λοωερ τηαν χοντριβυτιονσ ιν 2002 ανδ 2004. Χολυµνσ

3 ανδ 4 προποσε τηε σαµε εστιµατεσ οφ Χολυµνσ 1 ανδ 2 ονλψ φορ τηοσε οβ−

σερϖατιονσ χηαραχτεριζεδ βψ α ποσιτιϖε λεϖελ οφ χοντριβυτιονσ. Νοτιχε τηατ τηε

χοε′χιεντ ον τηε εξτρεµισµ ινδεξ δοεσ νοτ χηανγε σιγνι�χαντλψ, εσπεχιαλλψ

ωηεν ωε ινχλυδε ουρ σεχτοραλ χοντρολσ. ςιχε ϖερσα, τηε χοε′χιεντ ον τηε ϖοτε

σηαρε ισ, νοω, εξτρεµελψ σµαλλ. Τηερεφορε, ουρ ρεσυλτσ µιγητ υνδερεστιµατε

τηε ρεαλ ιµπαχτ οφ σοµε χοϖαριατεσ ον τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε. Φορ τηισ ρεασον,

ιν Χολυµνσ 5 ανδ 6 ωε ρεπορτ τηε �ξεδ ε⁄εχτσ Τοβιτ εστιµατεσ οβταινεδ ωιτη

Ηονορ�σ µετηοδ. Τηρεε ιµπορταντ φαχτσ εµεργε ιµµεδιατελψ. Φιρστ, τηε χο−

ε′χιεντ ον γκ ισ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, χον�ρµινγ Προποσιτιον

2. Σεχονδ, τηε χενσορινγ µεχηανισµ µαινλψ α⁄εχτσ τηε ιµπαχτ οφ ϖοτε σηαρεσ

ον χοντριβυτιονσ. Τηατ ισ, υνχενσορεδ οβσερϖατιονσ σηοω α ηιγη χορρελατιον

30Ωηεν ωε ινχλυδε ουρ χοντρολσ, δυε το µισσινγ ινφορµατιον, ωε ηαϖε α σµαλλ σελεχτιον
βιασ. Τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ φορ Χολυµν 1, ωηεν τηε σαµπλε ισ τηατ οφ Χολυµν 2,
ισ 0:164. Τηε σαµε βιασ ισ οβσερϖεδ φορ τηε Τοβιτ εστιµατεσ.
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βετωεεν �ϕδτ ανδ χϕκδτ. Ον τηε χοντραρψ, τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ ιν−

δεξ, ασ ωελλ ασ τηε χοε′χιεντσ οφ τηε σεχτοραλ χοντρολσ, ρεµαιν µορε ορ λεσσ τηε

σαµε. Φιναλλψ, τηερε ισ εϖιδενχε οφ α τιµε τρενδ δετερµινινγ τηε αµουντ οφ

ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ βετωεεν 2000 ανδ 2004.

Σινχε Τοβιτ χοε′χιεντσ ρεπρεσεντ τηε µαργιναλ ιµπαχτ οφ χοϖαριατεσ ον τηε

υνχενσορεδ λατεντ ϖαριαβλε (χ�ϕ;κ), τηε ιµπαχτ οφ εξτρεµισµ ον χοντριβυτιον

λεϖελσ χαν βε φουνδ βψ µυλτιπλψινγ τηε χοε′χιεντσ ωιτη τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ

υνχενσορεδ (0:57). Τηισ µεανσ τηατ α 1% ινχρεασε ιν τηε εξτρεµισµ ινδεξ ισ

ασσοχιατεδ ωιτη α 0:14% ινχρεασε ιν τηε χοντριβυτιονσ παιδ βψ ΙΓσ. Ηοωεϖερ,

δυε το µεασυρεµεντ χηοιχεσ, τηισ χοε′χιεντ χουλδ βε ποτεντιαλλψ βιασεδ. Τηισ

προβλεµ ωιλλ βε αδδρεσσεδ ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε σεχτιον.
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Ταβλε 1: Φιξεδ ε⁄εχτσ εστιµατεσ

Λινεαρ Λινεαρ Τοβιτ

(αλλ οβσ.) (υνχενσ. οβσ.)

Εξτρεµισµ 0.120∗∗∗ 0.179∗∗∗ 0.113∗∗∗ 0.189∗∗∗ 0.168∗∗∗ 0.252∗∗∗

(0.016) (0.017) (0.017) (0.016) (0.023) (0.024)

Προβαβιλιτψ 1.659∗∗∗ 1.659∗∗∗ 0.534∗∗∗ 0.538∗∗∗ 7.494∗∗∗ 7.495∗∗∗

(0.055) (0.055) (0.085) (0.086) 0.557 (0.557)

Σιζε −4.980∗∗∗ −4.927∗∗∗ −6.948∗∗∗

(0.325) (0.28) (0.448)

ςΑ 0.000∗∗∗ 0.000∗∗∗ 0.000∗∗∗

(0.000) (0.000) (0.000)

Ψεαρ 2002 0.966∗∗∗ 0.984∗∗∗ 0.114∗∗∗ 0.131∗∗∗

(0.125) (0.126) (0.034) (0.035)

Ψεαρ 2004 1.025∗∗∗ 1.033∗∗∗ 0.303∗∗∗ 0.303∗∗∗

(0.128) (0.128) (0.035) (0.036)

Τιµε τρενδ 0.177∗∗∗ 0.178∗∗∗

(0.033) (0.033)

Χονσταντ −1.223∗∗∗ −1.693∗∗∗ 6.108∗∗∗ 5.531∗∗∗

(0.16) (0.162) (0.353) (0.358)

Οβσερϖατιονσ 40352 40282 23076 23029 40352 40282

Ρ−σθ. (Ωιτηιν) 0.39 0.39 0.02 0.07

Ρ−σθ. (Βετωεεν) 0.46 0.46 0.02 0.05

Ρ−σθ. (Οϖεραλλ) 0.39 0.4 0.01 0.05

Χηι−σθ. 346.92 1301.11

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ (χλυστερεδ φορ Χολυµνσ 1 το 4)

Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%

Το προβε φυρτηερ ουρ χονχλυσιον τηατ τηε εξτρεµισµ οφ αν ιντερεστ γρουπ ισ

ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη ιτσ χοντριβυτιον λεϖελσ, ωε αυγµεντ ουρ εχονοµετριχ

µοδελ βψ χονσιδερινγ ποσσιβλε χονφουνδινγ σπεχι�χατιονσ. Ταβλε 2 προποσεσ α

βαττερψ οφ αλτερνατιϖε σπεχι�χατιονσ. Χολυµν 1 εξαµινεσ ωηετηερ τηε εξτρεµ−

ισµ ινδεξ ισ προξψινγ φορ νονλινεαρ ε⁄εχτσ ρελατεδ το τηε σιζε οφ ιντερεστ γρουπσ.

Ασ πρεϖιουσλψ µεντιονεδ, ωορκερσ µαψ ηαϖε δι⁄ερεντ ρεασονσ το χονσιδερ ασ
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λεσσ εξτρεµε ϖερψ λαργε ανδ ϖερψ σµαλλ σεχτορσ. Ιν λινε ωιτη τηε πρεϖιουσ λιτερ−

ατυρε, Χολυµν 1 σηοωσ τηε εξιστενχε οφ α ηυµπ−σηαπεδ ρελατιονσηιπ βετωεεν

τηε φραχτιον οφ εµπλοψεεσ ανδ τηε χοντριβυτιον λεϖελ. Ηοωεϖερ, εϖεν ωιτη τηισ

σπεχι�χατιον, χοντριβυτιονσ ρεµαιν ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε εξτρεµισµ

ινδεξ. Ιν αδδιτιον, τηε ποιντ εστιµατε ισ νοω λαργερ τηαν βεφορε. Ιν Χολυµν 2,

ωε εστιµατε ουρ µοδελ χονσιδερινγ ονλψ λοπσιδεδ ελεχτιονσ. Τηε χοε′χιεντ ον

τηε εξτρεµισµ ινδεξ ρεµαινσ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Τηε σαµε

ισ τρυε ιν Χολυµν 3, ωηερε ωε χονσιδερ ονλψ χλοσε ραχεσ, βυτ τηε χοε′χιεντ

ον τηε εξτρεµισµ ινδεξ ισ γρεατερ ωιτη ρεσπεχτ το τηατ οφ λοπσιδεδ ραχεσ. Τηισ

ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα τηατ ιν λοπσιδεδ ραχεσ, χηαραχτεριζεδ βψ λεσσ υνχερ−

ταιντψ ον τηε ελεχτιον ουτχοµε, χανδιδατεσ αρε λεσσ ινχλινεδ το ∀σελλ∀ πολιχψ

φαϖορσ ιν εξχηανγε φορ χοντριβυτιονσ. Νοτιχε τηατ τηε χοε′χιεντ ον τηε ϖοτε

σηαρεσ ισ ηιγηερ ιν χλοσε ραχεσ. Τηισ εϖιδενχε συγγεστσ τηατ ρετυρνσ το ελεχτοραλ

προβαβιλιτιεσ αρε νοτ χονσταντ. Ιν τηισ ρεσπεχτ, α θυαντιλε ρεγρεσσιον αναλψσισ

σηουλδ υνχοϖερ τηισ κινδ οφ βεηαϖιορ. Το χοντρολ φορ τηε ενδογενειτψ οφ τηε ϖοτε

σηαρεσ, ιν Χολυµνσ 4 ανδ 5 ωε ρεπεατεδ τηε πρεϖιουσ εξερχισε βψ ρεπλαχινγ τηε

εξ−ποστ ελεχτιον µαργινσ ωιτη τηε ινφορµατιον ον ινχυµβεντ χανδιδατεσ. Ηοω−

εϖερ, τηε ιµπαχτ οφ εξτρεµισµ ον χοντριβυτιον λεϖελσ ρεµαινσ πραχτιχαλλψ τηε

σαµε. Τηισ ρεσυλτ ισ νοτ συρπρισινγ ονχε ωε χονσιδερ τηατ εξτρεµισµ ανδ ϖοτε

σηαρε ρεφερ το χοµπλετελψ δι⁄ερεντ διµενσιονσ: τηε εξτρεµισµ ινδεξ µεασυρεσ

σεχτοραλ χηαραχτεριστιχσ, ωηερεασ τηε ϖοτε σηαρε ισ µορε ρελατεδ το α χανδι−

δατε�σ χηαραχτεριστιχσ. Φιναλλψ, ιν Χολυµν 6, ινστεαδ οφ τηε εµπλοψµεντ σηαρε

ανδ ϖαλυε αδδεδ, ωε υσε τηειρ �ρστ πρινχιπαλ χοµπονεντ (ΠΧ), τηατ ισ, τηε ΠΧ

ωιτη τηε λαργεστ ειγενϖαλυε. Χοµπαρινγ Χολυµν 6 ωιτη Χολυµν 6 οφ Ταβλε 1,

ιτ χαν βε σεεν τηατ νο ρελεϖαντ ινφορµατιον ισ λοστ ωιτη τηισ συβστιτυτιον. Ταβλε

2 συγγεστσ τηατ τηε ε⁄εχτ οφ εξτρεµισµ ον ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ ισ ροβυστ το

δι⁄ερεντ σπεχι�χατιονσ.
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Ταβλε 2: Φιξεδ ε⁄εχτσ Τοβιτ (αλτερνατιϖε µοδελσ)

Σιζε σθ. Λοπσιδεδ Χλοσε Λοπσιδεδ Χλοσε ΠΧ

Εξτρεµισµ 0.414∗∗∗ 0.327∗∗∗ 0.443∗∗∗ 0.322∗∗∗ 0.413∗∗∗ 0.265∗∗∗

(0.026) (0.037) (0.031) (0.037) (0.030) (0.025)

Προβαβιλιτψ 7.502∗∗∗ 3.764∗∗∗ 12.477∗∗∗ 7.498∗∗∗

(0.559) (0.395) (0.320) (0.558)

Ινχυµβεντ 8.442∗∗∗ 6.082∗∗∗

(0.267) (0.157)

Σιζε 49.093∗∗∗ 43.892∗∗∗ 53.226∗∗∗ 43.055∗∗∗ 50.125∗∗∗

(1.767) (3.388) (2.004) (3.658) (1.945)

Σιζε σθ. −406.689∗∗∗ −386.641∗∗∗ −436.664∗∗∗ −376.618∗∗∗ −410.832∗∗∗

(14.755) (28.541) (16.729) (30.627) (16.292)

ΠΧ 0.214∗∗∗

(0.014)

Τιµε 0.178∗∗∗ 0.327∗∗∗ 0.056 0.528∗∗∗ 0.132∗∗∗ 0.178∗∗∗

(0.033) (0.079) (0.036) (0.128) (0.048) (0.033)

Οβσ. 40282 14111 26171 14111 26171 40282

Χηι−σθ. 1120.87 381.8 2378.46 1636.02 2609.32 508.07

Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%

Εϖεν ιφ ουρ �ξεδ ε⁄εχτσ εστιµατεσ αϖοιδ τηε στρονγ παραµετριχ ασσυµπτιονσ

οφ τραδιτιοναλ Τοβιτ εστιµατορσ, τηεψ χαννοτ χαπτυρε νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ

ιν τηε ε⁄εχτσ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ αχροσσ τηε διστριβυτιον οφ χοντριβυτιονσ.

Μορεοϖερ, τηε ιµπαχτ οφ εξτρεµισµ ον χοντριβυτιονσ µιγητ χηανγε ωηεν χον−

τριβυτιονσ αρε ηιγηερ. Το αδδρεσσ τηεσε ισσυεσ, ωε υσε τηε χενσορεδ θυαντιλε

ρεγρεσσιον τεχηνιθυε προποσεδ βψ Χηερνοζηυκοϖ ανδ Ηονγ (2002). Ταβλε 3

πρεσεντσ τηε ρεσυλτσ οφ χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον. Τηε µεαν χοε′χιεντ οφ

τηε εξτρεµισµ ινδεξ ισ αλωαψσ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ 5%. Ιν

οτηερ ωορδσ, εϖεν α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον χον�ρµσ τηε ϖαλιδιτψ οφ Προπο−

σιτιον 2.

Σινχε υντιλ τηε 30τη θυαντιλε οβσερϖατιονσ αρε χενσορεδ, τηε �ρστ ποσιτιϖε

χοε′χιεντ µαψ συ⁄ερ φροµ α ϕυµπ ιν τηε χοντριβυτιον λεϖελ. Εξχεπτ φορ τηε

ηιγηεστ θυαντιλεσ, τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ ινδεξ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1
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λιεσ ιν τηε εστιµατεδ χον�δενχε ιντερϖαλ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 3. Νονετηελεσσ, ωε

χαν νοτιχε α τενδενχψ οφ τηισ χοε′χιεντ το δεχρεασε ωηεν χοντριβυτιον λεϖελσ

ινχρεασε. Τηισ οβσερϖατιον ιµπλιεσ τηατ σοµε υνοβσερϖεδ φαχτορσ µαψ α⁄εχτ

τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν εξτρεµισµ ανδ χοντριβυτιονσ, γενερατινγ ηετερογε−

νουσ σηοχκσ τηατ ωεακεν τηε ρολε οφ εξτρεµισµ. Αλτερνατιϖελψ, α νον−χονσταντ

χοε′χιεντ µιγητ βε δυε το αν οµιττεδ ρεγρεσσορ τηατ ισ χορρελατεδ ωιτη τηε ιν−

χλυδεδ ονε. Ον τηε χοντραρψ, τηε µαργιναλ ιµπαχτ οφ τηε ελεχτοραλ προβαβιλιτψ

ισ �ρστ ινχρεασινγ ανδ τηεν δεχρεασινγ ιν τηε χοντριβυτιον λεϖελσ.

Ταβλε 3: Χενσορεδ Θυαντιλε Ρεγρεσσιον

Θυαντιλεσ 30 40 50 60 70 80 90

Εξτρεµισµ

χοε⁄. 0.390 0.252 0.245 0.238 0.165 0.105 0.081

λοωερ� 0.217 0.195 0.193 0.204 0.134 0.062 0.019

υππερ� 0.621 0.343 0.291 0.270 0.205 0.146 0.145

Προβαβιλιτψ

χοε⁄. 1.820 2.202 2.475 2.841 2.610 2.409 2.309

λοωερ� 1.766 2.178 2.372 2.663 2.530 2.368 2.275

υππερ� 1.869 2.231 2.614 3.085 2.736 2.442 2.344

ΠΧ

χοε⁄. 0.144 0.173 0.182 0.193 0.180 0.160 0.189

λοωερ� 0.098 0.150 0.156 0.171 0.162 0.140 0.152

υππερ� 0.195 0.195 0.210 0.209 0.198 0.185 0.231

Χονσταντ

χοε⁄. −3.136 −2.705 −3.033 −3.903 −2.132 −0.560 0.638

λοωερ� −4.069 −3.068 −3.552 −4.836 −2.705 −0.783 0.369

υππερ� −2.443 −2.466 −2.406 −3.115 −1.756 −0.306 0.898

�Υππερ ανδ λοωερ βουνδσ οφ τηε 95% χον�δενχε ιντερϖαλ.

Αλτηουγη α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον αππροαχη ισ α ποωερφυλ σεµιπαρα−

µετριχ τεχηνιθυε το εστιµατε µοδελσ ωιτη χενσορινγ ανδ νοναδδιτιϖε ηετερο−

γενειτψ, το αδδρεσσ ενδογενειτψ ισσυεσ, ωε νοω εστιµατε εθυατιονσ (17) ανδ
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(19) υσινγ αν ινστρυµενταλ ϖαριαβλε αππροαχη. Λιµιτεδ Ινφορµατιον Μαξιµυµ

Λικελιηοοδ (ΛΙΜΛ) εστιµατεσ οφ (17) αρε ρεπορτεδ ιν Ταβλε 4. Ιν Χολυµν 1, ωε

υσεδ α σιµπλε ΟΛΣ µετηοδ το εστιµατε τηε �ρστ σταγε εθυατιον. Ιν Χολυµν

2, τηε �ρστ σταγε ρεγρεσσιον ισ βασεδ ον αν ορδερεδ προβιτ µοδελ. Τηισ σεχ−

ονδ σπεχι�χατιον σερϖεσ το τεστ ωηετηερ τηε δισχοντινυιτψ οφ ουρ ινστρυµεντεδ

ϖαριαβλε γενερατεσ σοµε υνρελιαβλε ρεσυλτσ.

Ρεγαρδινγ τηε ρελεϖανχε οφ τηε Ις, τηε �ρστ−σταγε ρεσυλτσ συγγεστ τηατ τηε

εξτρεµισµ ινδεξ ισ δεχρεασινγ ιν τηε ρατιο οφ �ρµσ εθυαλλψ µαλε/φεµαλε−οωνεδ.

Τηισ µεανσ τηατ σεχτορσ χηαραχτεριζεδ βψ α ηιγηερ φραχτιον οφ �ρµσ εθυαλλψ

µαλε/φεµαλε−οωνεδ αρε περχειϖεδ ασ λεσσ εξτρεµε τηαν οτηερ σεχτορσ ιν ωηιχη

τηισ φραχτιον ισ σµαλλερ. Τηε διαγνοστιχ στατιστιχσ φορ ουρ �ρστ−σταγε ρεγρεσσιονσ

δο νοτ ρεϕεχτ τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε �ρστ−σταγε σπεχι�χατιονσ. Βοτη τηε Φ−στατιστιχσ

ανδ τηε λικελιηοοδ ρατιο (ΛΡ) στατιστιχσ αρε εξτρεµελψ ηιγη. Ιν οτηερ ωορδσ,

τηεσε ϖαλυεσ χον�ρµ τηατ τηε ρατιο οφ �ρµσ εθυαλλψ µαλε/φεµαλε−οωνεδ ισ ρε−

λατεδ το τηε ϖαριατιον οφ ουρ ενδογενουσ ϖαριαβλε.

Βοτη σεχονδ σταγε ρεγρεσσιονσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 4 χον�ρµ Προποσιτιον 2

ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε ΙΓσ� εξτρεµισµ ανδ χοντριβυτιον λεϖελσ. Ιφ ωε

χοµπαρε Ις ρεσυλτσ ωιτη πρεϖιουσ ρεσυλτσ, ωε χαν νοτιχε τηατ, νοω, τηε µαρ−

γιναλ ιµπαχτ οφ τηε εξτρεµισµ ισ βετωεεν 0:4 ανδ 0:46. Ασ υσυαλ, τηε πριχε ωε

παψ το γετ χονσιστεντ εστιµατεσ ισ α λαργερ χον�δενχε ιντερϖαλ. Νοω, στανδαρδ

ερρορσ αρε τωο τιµεσ λαργερ τηαν ιν Ταβλε 1. Ιν Χολυµνσ 1 ανδ 2, ωε τεστ φορ

εξογενειτψ οφ τηε εξτρεµισµ ινδεξ ωιτη ρεσπεχτ το τηε χοντριβυτιον λεϖελσ υσινγ

τηε εστιµατε οφ ατηανη−ρηο.31 Τηε νυλλ ηψποτηεσισ ισ τηε αβσενχε οφ ενδογενε−

ιτψ, ωηιχη µεανσ τηατ τηε εξτρεµισµ ινδεξ χαν βε τρεατεδ ασ αν εξογενουσ

ϖαριαβλε. Ιν ουρ χασε, ενδογενειτψ α⁄εχτσ ουρ ρεσυλτσ ανδ αν Ις εστιµατορ ισ

µορε ε′χιεντ. Ιν παρτιχυλαρ, τηε ε⁄εχτ οφ εξτρεµισµ ον χοντριβυτιονσ βεχοµεσ

εϖεν µορε ιµπορταντ ωηεν ωε τακε ιντο αχχουντ τηε ενδογενειτψ βιασ.

Τηεσε ρεσυλτσ αρε χον�ρµεδ βψ Χολυµνσ 3 ανδ 4 οφ Ταβλε 4. Φολλοωινγ

Λεωβελ (2012), Χολυµν 3 ρεπορτσ τηε ρεσυλτσ οφ α λινεαρ µοδελ εστιµατεδ βψ

31Τηε παραµετερ ατηανη−ρηο ρεπρεσεντσ α τρανσφορµατιον οφ τηε υσυαλ ρηο−στατιστιχ. Ιν
παρτιχυλαρ, ατηανη−ρηο ισ τηε αρχ−ηψπερβολιχ τανγεντ οφ ρηο ανδ, ωιτη ρεσπεχτ το ρηο, ιτ ηασ
τηε προπερτψ οφ βεινγ υνβουνδεδ. Τηυσ, ιτ ισ συιταβλε φορ βεινγ υσεδ ασ α βασε φορ τεστινγ
τηε νυλλ ηψποτηεσισ οφ νο χορρελατιον βετωεεν τηε ερρορ τερµσ.
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υσινγ ηετεροσκεδαστιχιτψ−βασεδ ινστρυµεντσ. Ωηεν ερρορσ αρε ηετεροσκεδαστιχ,

τηεσε ινστρυµεντσ σατισφψ τηε υσυαλ Ις ασσυµπτιονσ.32 Νοτιχε τηατ, ασ ιν Ταβλε

1, τηε χενσορινγ µεχηανισµ δοεσ νοτ α⁄εχτ τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ

ινδεξ. Αχχορδινγ το τηε Ηανσεν ϑ−στατιστιχ, τηε οϖεριδεντι�χατιον ρεστριχτιονσ

αρε ϖαλιδ ανδ ουρ ρεσυλτσ αρε ρελιαβλε.33 Τηε σαµε εϖιδενχε χαν βε φουνδ

ιν Χολυµν 4 οφ Ταβλε 4, ωηερε ωε εξπλοιτεδ τηε φαχτ τηατ ωε ηαϖε ρεπεατεδ

µεασυρεσ οφ εξτρεµισµ οϖερ τιµε. Βψ υσινγ Ηονορ�σ µετηοδ ωιτη σεχτορ �ξεδ

ε⁄εχτσ, Χολυµν 4 σηοωσ τηατ τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ τενδσ το ινχρεασε

ωηεν ωε χοντρολ φορ υνοβσερϖεδ σεχτοραλ χηαραχτεριστιχσ. Υνφορτυνατελψ, γιϖεν

τηε λοω ωιτηιν ϖαριανχε οφ τηε τιµε−ϖαριαντ ινδιχεσ, εϖεν τηε στανδαρδ ερρορ

βεχοµεσ λαργερ.34

Βψ χοµπαρινγ Ταβλε 2 ωιτη Ταβλε 4, ωε χαν αλσο σπεχυλατε ον τηε σουρχεσ οφ

τηε ενδογενειτψ βιασ. Ινδεεδ, αλσο ιν Ταβλε 2, τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ

ινδεξ ισ αρουνδ 0:4 (τωο τιµεσ λαργερ τηαν τηε χοε′χιεντσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 1).

Τηισ µεανσ τηατ τηε ινχλυσιον οφ α σθυαρεδ τερµ φορ τηε φραχτιον οφ εµπλοψεεσ

σεεµσ το βε α νεχεσσαρψ χονδιτιον το πρεϖεντ τηε οµισσιον οφ αν ιµπορταντ

ϖαριαβλε, χον�ρµινγ τηε εξιστενχε οφ α ρελατιονσηιπ βετωεεν εµπλοψερσ ανδ

ωορκερσ� ιντερεστσ.

32Τηε Βρευσχη−Παγαν τεστ φορ ηετεροσκεδαστιχιτψ ρεϕεχτσ τηε ηψποτηεσισ οφ χονσταντ ϖαριανχε
ατ 0:04%.
33Ιν τηε Λεωβελ�σ µετηοδ, τηε δεγρεε οφ ηετεροσκεδαστιχιτψ µυστ βε συ′χιεντλψ ηιγη το

χονστρυχτ ϖαλιδ ινστρυµεντσ. Φορ τηισ ρεασον, ιν Χολυµν 3, ωε χονσιδερεδ ονλψ 2002 ανδ
2004 ελεχτιονσ. Ιν φαχτ, αλτηουγη τηε εστιµατεδ χοε′χιεντ δοεσ νοτ χηανγε, ρεσιδυαλσ αρε
υνχορρελατεδ ωιτη τηε σετ οφ εξογενουσ ϖαριαβλεσ ονλψ ωηεν ωε δροπ τηε �ρστ ελεχτοραλ χψχλε.
34Τηε χοε′χιεντ οφ τηε εξτρεµισµ τενδσ το ινχρεασε ωηεν ωε υσε ονε−περιοδ−λαγγεδ ϖαλυε

οφ τηε εξτρεµισµ ινδεξ. Φορ ινστανχε, ιφ ωε εστιµατε τηε µοδελ ρεπορτεδ ιν Χολυµν 1 οφ
Ταβλε 2, τηισ χοε′χιεντ βεχοµεσ 0:508 (ωιτη α σ.ε. εθυαλ το 0:021).
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Ταβλε 4: Ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ ανδ σεχτορ �ξεδ ε⁄εχτσ

Ις−Τοβιτ (1) Ις−Τοβιτ (2) Λεωβελ Σεχτορ ΦΕ

Σεχονδ σταγε (Χοντριβυτιονσ)

Εξτρεµισµ 0.400∗∗∗ 0.459∗∗∗ 0.480∗∗∗ 0.498∗

(0.056) (0.052) (0.027) (0.303)

Προβαβιλιτψ 6.587∗∗∗ 6.586∗∗∗ 0.144∗∗∗ 5.856∗∗∗

(0.057) (0.057) (0.028) (0.207)

ΠΧ 0.221∗∗∗ 0.228∗∗∗

(0.022) (0.022)

Σιζε −3.921∗∗∗

(0.363)

ςΑ 1.18ε−06∗∗∗

(3.60ε−08)

Ψεαρ 0.267∗∗∗

(0.042)

Χονσταντ −21.963∗∗∗ −22.178∗∗∗ 6.237 −

(0.312) (0.303) (0.154) −

Φιρστ Σταγε (Εξτρεµισµ)

Εξτερναλ Ις −7.175∗∗∗ −12.945∗∗∗ −

Ιντερναλ Ις(1) 0.006

Ιντερναλ Ις(2) 21.892∗∗∗

Ιντερναλ Ις(3) −3.25ε−06∗∗∗

Προβαβιλιτψ −0.003 −0.001 0.023∗∗ −

ΠΧ −0.065∗∗∗ −0.150∗∗∗ −

Σιζε 3.926∗∗∗ −

ςΑ −8.46ε−07∗∗∗

Χονσταντ 4.725∗∗∗ 3.855∗∗∗

Φ−τεστ 2461.4 22982.09

ΛΡ−τεστ 5307.4

Ατανη ρηο −0.041∗∗∗ −0.066∗∗∗

Ηανσεν ϑ (π−ϖαλυε) 0.461

Οβσ. 40282 40282 16317 39396

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%
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Ωιτη ρεσπεχτ το Ταβλεσ 2 ανδ 3, τηε σεχονδ σταγε ρεγρεσσιονσ ρεπορτεδ ιν

Χολυµνσ 1 ανδ 2 οφ Ταβλε 4 αρε βασεδ ον τηε ασσυµπτιον τηατ ερρορσ αρε νορµαλ

ανδ ηοµοσκεδαστιχ. Σινχε α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον µοδελ ωιτη ινστρυ−

µενταλ ϖαριαβλεσ περφορµσ ωελλ ωηεν ερρορσ αρε νορµαλ ανδ ηοµοσκεδαστιχ, ανδ

ιτ ουτπερφορµσ Τοβιτ εστιµατεσ ιν χασε οφ ηετεροσκεδαστιχψ, ωε αλσο εστιµατε α

ΧΘΙς µοδελ. Ιν τηισ ωαψ, ωε χαν τεστ ωηετηερ ουρ ινστρυµενταλ ϖαριαβλε απ−

προαχη λεαδσ το σιµιλαρ ρεσυλτσ οϖερ τηε εντιρε διστριβυτιον οφ χοντριβυτιονσ.

Τηισ αλλοωσ υσ το χοντρολ φορ τηε πρεσενχε οφ ηετεροσκεδαστιχιτψ ανδ νονλινεαρ

ε⁄εχτσ. Ταβλε 5 σηοωσ ουρ ρεσυλτσ. Αχχορδινγ το τηεσε ρεσυλτσ, τηε φαχτ τηατ, ιν

Ταβλε 3, τηε ιµπαχτ οφ εξτρεµισµ ον χοντριβυτιονσ ωασ δεχρεασινγ αλονγ τηε

διστριβυτιον οφ τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ωασ δυε το ενδογενειτψ προβλεµσ. Ονχε

ωε τακε ιντο αχχουντ τηεσε προβλεµσ, τηε ε⁄εχτ οφ τηε εξτρεµισµ ον χοντριβυ−

τιονσ βεχοµεσ στρονγερ ανδ µορε σταβλε αχροσσ θυαντιλεσ. Τηισ τενδενχψ ωασ

αλρεαδψ παρτιαλλψ χαπτυρεδ βψ τηε ινχλυσιον οφ ουρ σεχτοραλ χοντρολσ ανδ ιµπλιεσ

τηατ τηε ωειγητ οφ εξτρεµισµ ον χοντριβυτιονσ ισ λικελψ το βε ηιγηερ τηαν τηε

ϖαλυεσ χαλχυλατεδ ιν Ταβλε 1. Τηε µεαν εστιµατορ λιεσ ον τηε 44τη χεντιλε ανδ

χον�ρµσ ουρ πρεϖιουσ ρεσυλτσ (Ταβλε 4).
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Ταβλε 5: Χενσορεδ Θυαντιλε Ρεγρεσσιον ωιτη Ις

Θυαντιλεσ 30 40 50 60 70 80 90

Εξτρεµισµ

χοε⁄. 0.642 0.406 0.501 0.508 0.485 0.514 0.882

λοωερ� 0.162 0.267 0.370 0.378 0.381 0.414 0.715

υππερ� 2.605 0.643 0.691 0.740 0.585 0.658 1.059

Προβαβιλιτψ

χοε⁄. 1.926 2.285 2.515 2.721 2.542 2.409 2.287

λοωερ� 1.872 2.152 2.432 2.557 2.455 2.368 2.208

υππερ� 1.974 2.309 2.707 2.919 2.601 2.445 2.370

ΠΧ

χοε⁄. 0.059 0.075 0.081 0.085 0.088 0.093 0.112

λοωερ� −0.005 0.051 0.064 0.065 0.071 0.066 0.066

υππερ� 0.156 0.111 0.110 0.114 0.106 0.119 0.162

Χονσταντ

χοε⁄. −4.183 −3.345 −3.911 −4.194 −2.874 −1.935 −2.148

λοωερ� −11.638 −4.292 −4.909 −5.296 −3.430 −2.457 −2.665

υππερ� −2.325 −2.744 −3.211 −3.125 −2.356 −1.478 −1.636

�Υππερ ανδ λοωερ βουνδσ οφ τηε 95% χον�δενχε ιντερϖαλ.
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5 Χονχλυσιον

Σταρτινγ φροµ τηε µαιν στψλιζεδ φαχτσ ον χαµπαιγν �νανχινγ βψ βυσινεσσ ιν−

τερεστ γρουπσ, ωε προποσεδ ανδ τεστεδ α τηεορετιχαλ µοδελ ιν ωηιχη χαµπαιγν

χοντριβυτιονσ δεπενδ ον ιντερεστ γρουπ πρεφερενχεσ. Αχχορδινγ το ουρ µοδελ,

χοντριβυτιονσ αρε αλωαψσ ινχρεασινγ ιν τηε διστανχε βετωεεν ιντερεστ γρουπ

πρεφερενχεσ, ανδ τηε µεδιαν ϖοτερ�σ πρεφερρεδ πολιχψ. Τηερεφορε, τηε αµουντ

οφ µονεψ σπεντ ον πολιτιχαλ χαµπαιγνσ δεπενδσ ον ιντερεστ γρουπ εξτρεµισµ.

Τηε ιντυιτιον βεηινδ τηισ ρεσυλτ ισ ρατηερ στραιγητφορωαρδ: τηε αµουντ οφ χον−

τριβυτιονσ τηατ α λοββψ ισ ωιλλινγ το παψ, µυστ ατ λεαστ ρεχοϖερ τηε ποπυλαριτψ

λοστ βψ α χανδιδατε ιν συππορτινγ ιτσ ποσιτιονσ. Υσινγ δατα βασεδ ον Υ.Σ.

Ηουσε ελεχτιονσ, εχονοµετριχ αναλψσισ χον�ρµσ τηε τηεορετιχαλ ρεσυλτσ.

Ινδυστρψ λεϖελ πρεφερενχεσ τηερεφορε πλαψ αν ιµπορταντ ρολε ιν δετερµινινγ

πολιτιχαλ παρτιχιπατιον τηρουγη χαµπαιγν χοντριβυτιονσ. Τηε φαχτ τηατ τηε ρελ−

ατιϖε διστανχε βετωεεν τηε πρεφερενχεσ οφ ιντερεστ γρουπσ ανδ τηοσε οφ πιϖοταλ

ϖοτερσ, ασ µεασυρεδ βψ ουρ εξτρεµισµ ινδεξ, ισ ποσιτιϖελψ ρελατεδ το χαµπαιγν

χοντριβυτιονσ αππεαρσ το προϖιδε σιγνι�χαντ εϖιδενχε τηατ ελεχτιονσ χαν βε σεεν

ασ α µαρκετ φορ πολιχψ φαϖορσ. Τηισ συγγεστσ α ποσσιβλε ανσωερ το τηε πυζζλινγ

εµπιριχαλ οβσερϖατιον τηατ τηερε ισ τοο λιττλε µονεψ ιν πολιτιχσ. Ινδεεδ, ιν−

τερεστ γρουπσ µαψ βε προϖιδινγ ρελατιϖελψ φεω φυνδσ φορ ελεχτοραλ χαµπαιγνσ

σιµπλψ βεχαυσε τηε ισσυε τηεψ συππορτ µαψ βε συ′χιεντλψ ωελλ ρεπρεσεντεδ βψ

τηε ϖοτινγ ποπυλατιον. Αν οπεν ισσυε τηατ ρεµαινσ φορ φυτυρε ρεσεαρχη ινϖολϖεσ

γατηερινγ φυρτηερ ινσιγητ ον ηοω µονεψ σπεντ ον χαµπαιγν αδϖερτισινγ µαψ

α⁄εχτ ϖοτερσ� πρεφερενχεσ οϖερ τιµε.
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Αππενδιξ

Α. Προοφσ

Προοφ οφ Προποσιτιον 1. Ιν ωηατ φολλοωσ ωε δενοτε π�ϕ ασ τηε Κ διµεν−

σιοναλ εθυιλιβριυµ ϖεχτορ οφ πολιχιεσ, π�κ�ϕ ασ τηε ϖεχτορ οφ εθυιλιβριυµ πολιχιεσ

εξχλυδινγ χοντριβυτιονσ φροµ γρουπ κ, π�κϕ ασ τηε (ουτ οφ εθυιλιβριυµ) ϖεχτορ

οφ πολιχεσ ιφ γρουπ κ ωερε το ρεφραιν φροµ χοντριβυτινγ, Χ�κ�
ϕ =

Π
λ 6=κ Χ

�
ϕ;λ ασ τηε

εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ εξχλυδινγ τηοσε φροµ γρουπ κ ανδ Χ�κϕ =
Π

λ 6=κ Χϕ;λ,

ασ τοταλ (ουτ οφ εθυιλιβριυµ) χοντριβυτιονσ ιφ ιντερεστ γρουπ κ ωερε το ρεφραιν

φροµ χοντριβυτινγ. Αλσο,
Π

κ δϖ(π
�
ϕ;κ),

Π
λ 6=κ δϖ(π

�
ϕ;λ) ανδ

Π
λ 6=κ δϖ(πϕ;λ) δενοτε

τηε χορρεσπονδινγ ϖοτερ λοσσ φυνχτιονσ φορ π�ϕ ; π
�κ�
ϕ ανδ π�κϕ ρεσπεχτιϖελψ.

Παρτιχιπατιον χονστραιντσ (9) ιµπλψ τηατ τηε ΙΓ µυστ ο⁄ερ τηε χανδιδατεσ

ωιτη ωηιχη ιτ ιντεραχτσ, α λεϖελ οφ χοντριβυτιονσ τηατ ωουλδ γυαραντεε ατ λεαστ

τηε σαµε ελεχτοραλ προβαβιλιτψ τηατ τηε χανδιδατε ωουλδ οβταιν, βψ ρεφυσινγ τηε

ΙΓ0σ ο⁄ερ κεεπινγ χονσταντ τηε ο⁄ερσ οφ τηε οτηερ ιντερεστ γρουπσ. Χονσιδερινγ

εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ ανδ πολιχιεσ τηε παρτιχιπατιον χονστραιντ φορ εαχη

χανδιδατε ϕ, φορ ωηιχη �ϕ;κ = 1 χαν βε ρεωριττεν ιν τηε φολλοωινγ ωαψ:

η(Χ�ϕ;κ +
Ξ

λ 6=κ
Χ�ϕ;λ)� η

�Ξ
λ 6=κ
Χϕ;λ

�
�
Ξ

κ
δϖ(π

�
ϕ;κ)�

Ξ
λ 6=κ
δϖ(πϕ;λ); (Α1)

Νοω ιν ορδερ το µαξιµιζε ηερ χηανχεσ οφ βεινγ ελεχτεδ εαχη χανδιδατε ωιλλ αχ−

χεπτ ο⁄ερσ ιφ ηΧϕ;λ � δϖ(πϕ;λ), σο τηατ ωηεν ιντερεστ γρουπ κ δοεσ νοτ χοντριβυτε,

χανδιδατε ϕ ωιλλ οπτιµαλλψ σετ πϕ;κ = 0 ανδ ωιλλ σετ πϕ;λ = π
�
ϕ;λ φορ εϖερψ λ 6= κ

φορ ωηιχη �ϕ;κ = 1. Τηισ ιµπλιεσ τηατ φορ εϖερψ ΙΓ, ουτ οφ εθυιλιβριυµ βελιεφσ

ον χοντριβυτιονσ ανδ πολιχιεσ αρε ωελλ δε�νεδ σο τηατ ��κ1 = ��κ1 (Χ
�κ
1 ;Χ

�κ
2 ) =

��κ1 (Χ
�κ�
1 ;Χ�κ�

2 ). Τηερεφορε, σολϖινγ φορ Χκ�ϕ (Α1) εασιλψ σιµπλι�εσ το:

Χκ�ϕ � δϖ(π
�
ϕ:κ)=η; (Α2)

ωηερε δϖ(π
�
ϕ:κ)=η ισ ιντερεστ γρουπ κ

0σ µινιµυµ χοστ φυνχτιον οφ εναχτινγ πολιχψ

π�ϕ;κ.

Φροµ τηε ΦΟΧσ οφ τηε µαξιµιζατιον προβλεµ οφ εαχη κ, εαχη γρουπ κ
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ινδυχεσ βοτη παρτιεσ το αδοπτ α πολιχψ π�ϕ;κ τηατ σατισ�εσ τηε φολλοωινγ χονδιτιον:

��κϕ =
�δ0ϖ(π

�
ϕ:κ)=η

δ0ΙΓ(γκ � π
�
ϕ;κ)
;8ϕ 2 φ1; 2γ ; (Α3)

ωηερε δ0ϖ(�) ανδ δ
0

ΙΓ(�) αρε ρεσπεχτιϖελψ τηε δεριϖατιϖεσ οφ τηεσε εξπρεσσιονσ ωιτη

ρεσπεχτ το π�ϕ;κ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ ινδεπενδεντλψ οφ ωηετηερ ελεχτοραλ µοτιϖεσ

αππλψ, φορ ανψ προβαβιλιτψ ��κϕ τηατ ιντερεστ γρουπ κ τακεσ ασ γιϖεν, ιν�υενχε

µοτιϖεσ αλωαψσ ηολδ. Σινχε δϖ(�) ανδ δΙΓ(�) αρε ρεσπεχτιϖελψ στριχτλψ ινχρεασινγ

ανδ χονϖεξ ιν π�ϕ;κ, ανδ στριχτλψ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονϖεξ ιν γκ � π
�
ϕ;κ, ωε

οβταιν τηατ π�ϕ;κ ισ α στριχτλψ ινχρεασινγ φυνχτιον οφ γκ. Ιτ αλσο φολλοωσ νατυραλλψ

τηατ π�ϕ;κ ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν �
�κ
ϕ .

Προοφ οφ Προποσιτιον 2. Χονσιδερινγ ελεχτοραλ µοτιϖεσ, τηεσε αππλψ ωηεν−

εϖερ τηε µαργιναλ ρετυρν οφ προϖιδινγ α γιϖεν χανδιδατε ϕ ωιτη µορε φυνδσ τηαν

τηοσε αρε στριχτλψ νεχεσσαρψ το ινδυχε ηερ το αδοπτ α γιϖεν πολιχψ, ισ γρεατερ

τηεν τηε χοστ. Ιν οτηερ ωορδσ, ωηεν τηε φολλοωινγ ινεθυαλιτψ ισ σατισ�εδ:

η0(Χ
�

ϕ )[δΙΓ(γκ � π
�
�ϕ;κ)� δΙΓ(γκ � π

�
ϕ;κ)] > 1; (Α4)

ωηερε Χ
�

ϕ =
Π

κ δϖ(π
�
ϕ:κ)=η ισ τηε µινιµυµ λεϖελ οφ χοντριβυτιονσ τηατ ισ νεχ−

εσσαρψ το ινδυχε χανδιδατε ϕ το αδοπτ τηε εθυιλιβριυµ πολιχψ ϖεχτορ π�ϕ . Τηοσε

ιντερεστ γρουπσ φορ ωηιχη τηισ ινεθυαλιτψ ηολδσ ωιλλ βε ωιλλινγ το γιϖε αδδιτιοναλ

χοντριβυτιονσ υντιλ τηε µαργιναλ βενε�τ, γιϖεν βψ τηε λεφτ ηανδ σιδε οφ (Α4) ισ

γρεατερ τηαν µαργιναλ χοστ οφ χοντριβυτιονσ, ωηιχη ισ εθυαλ το ονε.

Τηε �ρστ τηινγ το νοτιχε ισ τηατ ελεχτοραλ µοτιϖεσ νεϖερ αππλψ ωηεν π�1;κ =

π�2;κ σινχε τηε λεφτ ηανδ σιδε οφ (Α4) ισ αλωαψσ ζερο ιν τηεσε χασεσ. Τηερεφορε

χονσιδερινγ τηε χασε ιν ωηιχη πολιχιεσ δι⁄ερ, ανδ ασσυµινγ ωιτηουτ λοσσ οφ

γενεραλιτψ τηατ π�1;κ > π
�
2;κ, ιτ φολλοωσ τηατ ονλψ ϕ = 1 χαν ρεχειϖε χοντριβυτιονσ

φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ, βεχαυσε τηε λεφτ ηανδ σιδε οφ (Α4) ισ αλωαψσ νεγατιϖε

φορ ϕ = 2. Τηε σεχονδ τηινγ το οβσερϖε ισ τηατ (Α3) ιµπλιεσ τηατ φορ ανψ τωο

διστινχτ ιντερεστ γρουπσ κ; λ 2 Κ ωιτη κ 6= λ, [δΙΓ(γκ� π
�
�ϕ;κ)� δΙΓ(γκ� π

�
ϕ;κ)] 6=

[δΙΓ(γλ� π
�
�ϕ;λ)� δΙΓ(γλ� π

�
ϕ;λ)]. Τηερεφορε, σινχε Χ

�

ϕ ισ τηε σαµε φορ αλλ ΙΓσ, ατ

µοστ ονε ΙΓ ωιλλ �νανχε τηε πρεφερρεδ χανδιδατε φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ. Τηυσ,
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φορ ατ λεαστ Κ � 1 ΙΓσ, (Α2) ηολδσ ωιτη εθυαλιτψ, ωηιχη ιµπλιεσ τηατ Χ�ϕ;κ ισ

στριχτλψ ινχρεασινγ ιν γκ φορ ατ λεαστ Κ � 1 ιντερεστ γρουπσ.

Χορολλαρψ 1 (ι) Τηε ονλψ χανδιδατε τηατ µαψ ρεχειϖε χοντριβυτιονσ φορ ελεχ−

τοραλ µοτιϖεσ ισ τηε εξ−αντε αδϖανταγεδ χανδιδατε. (ιι) Χοντριβυτιονσ φροµ

εϖερψ ιντερεστ γρουπ κ 2 Κ αρε αλωαψσ ωεακλψ ινχρεασινγ ιν τηε εξ−αντε ελεχ−

τοραλ αδϖανταγε, β.

Προοφ. Νοω δενοτινγ ζ 2 Κ ασ τηε ονλψ ΙΓ τηατ µαψ βε ωιλλινγ το �νανχε

χανδιδατεσ φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ, σινχε:

1) Βψ Προποσιτιον 2 ιτ φολλοωσ τηατ ατ λεαστ Κ � 1 ιντερεστ γρουπσ �νανχε

χανδιδατεσ ονλψ φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ

ανδ

2) Γιϖεν τηατ ουτ οφ εθυιλιβριυµ πολιχιεσ αρε ωελλ δε�νεδ, (ι.ε. πϕ;κ = π
�
ϕ;κ

φορ εϖερψ κ 2 Κ)

ιτ φολλοωσ τηατ ��ζ1 = 1=2+ β. Τηυσ, βψ Προποσιτιον 1 ιτ φολλοωσ τηατ π�1;ζ >

π�2;ζ σο τηατ τηε ονλψ χανδιδατε τηατ µαψ ρεχειϖε χοντριβυτιονσ φορ ελεχτοραλ

µοτιϖεσ ισ ϕ = 1; τηατ ηασ αν εξ−αντε αδϖανταγε (ι.ε. β > 0), ωηιχη προϖεσ

(ι). Μορεοϖερ, (ι) ανδ (1) ιµπλψ τηατ φορ αλλ τηε Κ � 1 ΙΓσ φορ ωηιχη ελεχτοραλ

µοτιϖεσ δο νοτ αππλψ, ιτ µυστ βε τηατ ��κ1 � 1=2+ β. Τηερεφορε, χοντριβυτιονσ

αρε αλωαψσ ωεακλψ ινχρεασινγ ιν β; ωηιχη προϖεσ (ιι).
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Β. ∆ατα ∆εσχριπτιον

Ταβλε Β1 ρεπορτσ σοµε δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ρελατιϖε το ουρ σαµπλε.

Ταβλε Β1: ∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ

ςαριαβλε Οβσ Μεαν Στδ. ∆εϖ. Μιν Μαξ

Χοντριβυτιονσ 40352 11268.660 37766.020 0 2800000

Εξτρεµισµ 40352 3.762 0.660 −2.303 4.605

ςοτεσ 40352 45.057 28.069 0.010 100.000

Σιζε 40282 0.028 0.038 0.001 0.119

ςΑ 40282 352326.5 367273.3 19139.2 1218653

Ινχυµβεντ 40352 0.473 0.499 0 1

Ις 24569 0.122 0.038 0.070 0.205

Λοπσιδεδ 40352 0.350 0.477 0 1

ΠΧ 40282 0.033 1.313 −1.104 3.457
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Ιν Ταβλε Β2, ινδυστριεσ αρε λιστεδ αχχορδινγ το τηειρ εξτρεµισµ (φροµ τηε

λεσσ το τηε µοστ εξτρεµε).

Ταβλε Β2: Εξτρεµισµ Ινδεξ βψ Σεχτορσ

Ρανκ Ινδυστρψ Ρανκ Ινδυστρψ

1 Χοµπυτερ ινδυστρψ 14 Αιρλινε ινδυστρψ

2 Ρεσταυραντ ινδυστρψ 15 Σπορτσ ινδυστρψ

3 Γροχερψ ινδυστρψ 16 Τελεπηονε ινδυστρψ

4 Φαρµινγ ανδ αγριχυλτυρε 17 Τελεϖισιον ανδ ραδιο ινδυστρψ

5 Ρεταιλ ινδυστρψ 18 Αδϖερτισινγ ανδ πυβλιχ ρελατιονσ ινδυστρψ

6 Τραϖελ ινδυστρψ 19 Μοϖιε ινδυστρψ

7 Ρεαλ Εστατε ινδυστρψ 20 Ελεχτριχ ανδ γασ υτιλιτιεσ

8 Βανκινγ 21 Τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ

9 Ιντερνετ ινδυστρψ 22 Πηαρµαχευτιχαλ ινδυστρψ

10 Πυβλισηινγ ινδυστρψ 23 Ηεαλτηχαρε ινδυστρψ

11 Αυτοµοβιλε ινδυστρψ 24 Τηε λεγαλ �ελδ

12 Αχχουντινγ 25 Οιλ ανδ γασ ινδυστρψ

13 Εδυχατιον
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Χ. Εξτρεµισµ Ινδεξ

Ωε σταρτ φροµ τηε φολλοωινγ θυεστιον τακεν φροµ τηε Γαλλυπ Πολλσ: ∀Φορ εαχη

οφ τηε φολλοωινγ βυσινεσσ σεχτορσ ιν τηε Υνιτεδ Στατεσ, πλεασε σαψ ωηετηερ ψουρ

οϖεραλλ ϖιεω οφ ιτ ισ ςερψ ποσιτιϖε, Σοµεωηατ ποσιτιϖε, Νευτραλ, Σοµεωηατ

νεγατιϖε, ορ ςερψ νεγατιϖε∀. Ωε χαλχυλατε τηε νετ νυµβερ οφ ποσιτιϖε ανσωερσ

φορ εαχη σεχτορ:

ΝΠκ =

∀
1

5

2005Ξ

τ=2001

(ϖερψ ποσιτιϖε %)τ

#
+ ω

∀
1

5

2005Ξ

τ=2001

(ποσιτιϖε %)τ

#
(Χ1)

�ω

∀
1

5

2005Ξ

τ=2001

(νεγατιϖε %)τ

#
�

∀
1

5

2005Ξ

τ=2001

(ϖερψ νεγατιϖε %)τ

#
:

Τηε χριτεριον φορ υσινγ τηε �ϖε ψεαρ αϖεραγε ισ βεχαυσε ιτ σεεµσ ρεασοναβλε

το ασσυµε τηατ πολιχψ πρεφερενχεσ αρε ινϖαριαντ οϖερ τιµε. Ιν ορδερ το τεστ φορ

ροβυστνεσσ, ωε αλλοωεδ φορ δι⁄ερεντ ωειγητσ, ω, το βε ασσιγνεδ το τηε ποσιτιϖε

ανδ νεγατιϖε ρεπλιεσ. ςαρψινγ ω φροµ 1=2 το 1 ρεδυχεσ τηε ρελατιϖε ιµπαχτ οφ τηε

µορε εξτρεµε ρεσπονσεσ. Ηοωεϖερ, ουρ εστιµατεσ δο νοτ χηανγε συβσταντιαλλψ

ωηεν ωε µοδιφψ τηε ϖαλυε οφ ω, χον�ρµινγ τηε ροβυστνεσσ οφ ουρ �νδινγσ.

Ρεσυλτσ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.

Βψ ρεσπεχτιϖελψ δενοτινγ µαξιµυµ ανδ µινιµυµ ϖαλυεσ οφ ΝΠκ ωιτη ΝΠ

ανδ ΝΠ , ωε οβταιν ουρ εξτρεµισµ ινδεξ ασ φολλοωσ:

γκ =

�
1�

ΝΠκ �ΝΠ

(ΝΠ �ΝΠ )

�
� 100; (Χ2)

ωηερε γκ 2 [0; 100].
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Αχκνοωλεδγεµεντσ

Ωε ωουλδ λικε το τηανκ Χοστασ Αζαριαδισ, Πιερπαολο Βαττιγαλλι, Ραϕ Χηεττψ,

Ανδρεα Πρατ, ϑαµεσ Σνψδερ ανδ Γυιδο Ταβελλινι ασ ωελλ ασ παρτιχιπαντσ ατ

τηε Σιλϖαπλανα 2012 Ωορκσηοπ ον Πολιτιχαλ Εχονοµψ ανδ τηε ΓΡΑΣΣ Σοχιαλ

Χηοιχε Ρεσεαρχη Γρουπ 2012 φορ ηελπφυλ χοµµεντσ ανδ συγγεστιονσ. Ωε αλσο

τηανκ Μαριαννα Χαχχαϖαιο φορ ωορκινγ ον τηε ινιτιαλ ϖερσιον οφ τηε εµπιριχαλ

αναλψσισ. Φινανχιαλ συππορτ φροµ ΧΙΣΕΠΣ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μιλανο−Βιχοχχα

ισ γρατεφυλλψ αχκνοωλεδγεδ. Αλλ ερρορσ ρεµαιν ουρ οων.
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