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Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ ανδ τηε Χοστ οφ Υνποπυλαριτψ
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Υνιϖερσιτψ οφ Παδυα

Φιλιππο Παϖεσιψ

Υνιϖερσιτψ οφ ςερονα

Αβστραχτ

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

τοταλ χοντριβυτιονσ ωιτηιν ινδυστριεσ τενδ το ϖαρψ σιγνι�χαντλψ οϖερ τιµε. Το εξπλαιν τηισ

εϖιδενχε, ωε πρεσεντ α µοδελ ιν ωηιχη ιντερεστ γρουπσ �νανχε πολιτιχιανσ τηατ ρεθυιρε φυνδινγ

φορ χαµπαιγν αδϖερτισινγ ιν εξχηανγε φορ πολιχψ φαϖορσ. Ουρ µοδελ πρεδιχτσ τηατ ιντερεστ

γρουπσ ρελατεδ το ινδυστριεσ τηατ εξπεριενχε α ρισε (δεχλινε) ιν ποπυλαριτψ ωιλλ ρεδυχε (ινχρεασε)

τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το χαµπαιγν �νανχινγ. Ιντυιτιϖελψ, αν ινδυστρψ τηατ συ⁄ερσ

φροµ α λοσσ οφ ποπυλαριτψ ωιλλ φαχε γρεατερ χοστσ οφ οβταινινγ πολιχψ φαϖορσ, σινχε ιτ µυστ προϖιδε

χανδιδατεσ ωιτη γρεατερ χοντριβυτιονσ φορ χαµπαιγν αδϖερτισινγ, ιν ορδερ το χοµπενσατε φορ

ιτσ δεχλινε ιν ρεπυτατιον. Τηε εµπιριχαλ αναλψσισ, βασεδ ον Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ βετωεεν 2000

ανδ 2004, στρονγλψ συππορτσ τηισ �νδινγ.
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1 Ιντροδυχτιον

∆οεσ τηε ποπυλαριτψ οφ ιντερεστ γρουπσ µαττερ ιν ελεχτοραλ χαµπαιγνσ ορ αρε χανδιδατεσ τηε ονλψ ονεσ

ωηο σηουλδ χαρε αβουτ τηειρ ρεπυτατιον? Αχχορδινγ το Κροσζνερ ανδ Στρατµανν (2000), α γοοδ

ρεπυτατιον ηελπσ πολιτιχιανσ ιν χολλεχτινγ ηιγηερ χοντριβυτιονσ φροµ Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµµιττεεσ

(ΠΑΧσ) ιν ορδερ το ρυν ελεχτοραλ χαµπαιγνσ. Ηοωεϖερ, πολιτιχιανσ αρε οφτεν �νανχεδ βψ ιντερεστ

γρουπσ (ΙΓσ) τηατ ρεπρεσεντ διστινχτ ινδυστριεσ τηατ µαψ βε µορε ορ λεσσ ποπυλαρ αµονγστ τηε

ελεχτορατε. Ωηεν ινφορµατιον ον χαµπαιγν χοντριβυτιονσ ισ πυβλιχλψ αϖαιλαβλε, ινφορµεδ ϖοτερσ

σηουλδ τηερεφορε ρεαχτ δι⁄ερεντλψ το πολιτιχιανσ τηατ αρε �νανχεδ βψ ονε ινδυστρψ ρατηερ τηαν τηε

οτηερ.

∆εσπιτε τηισ σιµπλε οβσερϖατιον, το τηε βεστ οφ ουρ κνοωλεδγε, τηερε αρε νο στυδιεσ εξπλορινγ

τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ ανδ ιντερεστ γρουπ ποπυλαριτψ. Ωε τηερεφορε φοχυσ

ον τηε ρολε πλαψεδ βψ τηε ρεπυτατιον οφ βυσινεσσ ιντερεστ γρουπσ αµονγ ϖοτερσ, ιν ορδερ το γατηερ

α βεττερ ινσιγητ ον τηε δετερµιναντσ οφ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ.

Βψ υσινγ διστριχτ λεϖελ δατα φορ τηε Υ.Σ. Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ ιν τηρεε ελεχτοραλ χψχλεσ

(2000, 2002 ανδ 2004), Φιγυρε 1 σηοωσ ηοω χοντριβυτιονσ βψ ινδυστρψ ϖαρψ οϖερ τιµε, συγγεστινγ

τωο ιµπορταντ εµπιριχαλ ρεγυλαριτιεσ:

1. Τηερε αρε σοµε ινδυστριεσ τηατ χοντριβυτε το ελεχτοραλ χαµπαιγνσ σψστεµατιχαλλψ µυχη µορε

τηαν οτηερσ. Τηε λαργεστ χοντριβυτορσ αρε βανκινγ ανδ ηεαλτηχαρε, ωηερεασ τηε λοωεστ χον−

τριβυτορσ αρε τηε χοµπυτερ ανδ τηε πυβλισηινγ ινδυστριεσ. Ασ εξπεχτεδ, αµονγ τηε ηιγηεστ

χοντριβυτορσ, ωε �νδ τηε λεγαλ �ελδ ανδ οτηερ ιµπορταντ σερϖιχεσ;

2. Χοντριβυτιονσ τενδ το χηανγε οϖερ τιµε, ωιτηουτ α χλεαρ τρενδ. Φορ ινστανχε, χοντριβυτιονσ

φροµ τηε αυτοµοβιλε ινδυστρψ ινχρεασεδ οϖερ τιµε, ωηιλε τηε οπποσιτε ισ τρυε φορ εδυχατιον.

Φιναλλψ, τηερε αρε ινδυστριεσ σηοωινγ ηυµπ−σηαπεδ παττερνσ (ε.γ., αιρλινε ανδ σπορτσ).
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Φιγυρε 1: Χαµπαιγν Χοντριβυτιονσ βψ Ινδυστρψ (Υ.Σ. Ηουσε Ελεχτιονσ)

Τηε �ρστ στψλιζεδ φαχτ ισ χονσιστεντ ωιτη τηε ιδεα τηατ στρυχτυραλ χηαραχτεριστιχσ µαττερ ιν εξ−

πλαινινγ τηε λεϖελσ οφ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. Τηε σεχονδ στψλιζεδ φαχτ ινδιχατεσ τηατ χοντριβυτιονσ

φροµ βυσινεσσ ρελατεδ ιντερεστ γρουπσ, µαψ αλσο δεπενδ ον σοµε χοντινγεντ φαχτορσ. Ωε αργυε τηατ

τηισ σεχονδ φαχτ χαν βε ατ λεαστ παρτιαλλψ εξπλαινεδ, ιφ ωε χονσιδερ τηατ τηε πολιχιεσ αδϖοχατεδ βψ

α σπεχι�χ ινδυστρψ τενδ το βε περχειϖεδ λεσσ φαϖοραβλψ ιφ πυβλιχ οπινιον ϖιεωσ τηατ ινδυστρψ µορε

σκεπτιχαλλψ.

Τηε ιδεα τηατ ποπυλαριτψ χαν ιν�υενχε χαµπαιγν �νανχινγ δεχισιονσ µαψ βε ϕυστι�εδ ειτηερ βψ

ινφορµατιοναλ µοτιϖεσ ορ βψ πρεφερενχεσ φορ χονφορµιτψ. Ιν τηε �ρστ χασε, αλτηουγη χιτιζενσ µαψ

βε ινφορµεδ αβουτ ωηιχη ιντερεστ γρουπσ πολιτιχαλ χανδιδατεσ αρε γεττινγ τηειρ µονεψ φροµ, τηεψ

µαψ νοτ ηαϖε αλλ τηε ινφορµατιον το εϖαλυατε τηε χοστσ (ορ βενε�τσ) τηατ α πολιχψ φαϖορ αωαρδεδ το

α σπεχι�χ ινδυστρψ ωιλλ ηαϖε ον τηειρ ωελφαρε. Ποπυλαριτψ µαψ τηερεφορε ρεπρεσεντ αν ινφορµατιϖε

σιγναλ ον τηε ρεαλ χοστ οφ α σπεχι�χ πολιχψ. Ιν τηε σεχονδ χασε, ινδιϖιδυαλσ µαψ δεριϖε ιντρινσιχ υτιλιτψ

φροµ αδοπτινγ τηε πολιχψ στανχεσ οφ µορε ποπυλαρ ινδυστριεσ. Ασ δοχυµεντεδ βψ τηε εχονοµιχσ

ανδ πολιτιχαλ σχιενχε λιτερατυρε (Βερνηειµ, 1994; Αριελψ ετ αλ. 2003; Κλιχκ ανδ Παρισι 2008; Σαχχονι

ανδ Φαιλλο, 2010), τηισ µαψ βε δυε το τηε φαχτ τηατ χονφορµιτψ πλαψσ α ρολε, σο τηατ αδαπτινγ ονε�σ

πρεφερενχεσ το τηοσε οφ τηε µαϕοριτψ ισ α ϖαλυε περ σε. Φορ ειτηερ οφ τηεσε ρεασονσ, α ϖοτερ ωιλλ τενδ

το εϖαλυατε τηε πολιχιεσ πυρσυεδ βψ α γιϖεν ινδυστρψ αχχορδινγ το ηοω σηε περχειϖεσ τηατ ινδυστρψ
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βασεδ ον πυβλιχ οπινιον.

Ωε δεϖελοπ α ποσιτιϖε τηεορετιχαλ µοδελ οφ χαµπαιγν �νανχε τηατ ινχορπορατεσ τηισ ιδεα, 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. Χανδιδατεσ 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 δεχρεασινγ ιν

α γιϖεν ινδυστρψ�σ ρελατιϖε ποπυλαριτψ. Τηισ ισ βεχαυσε ιφ ϖοτερσ αρε ινφορµεδ αβουτ τηε πολιχψ

πλατφορµσ χηοσεν βψ χανδιδατεσ, εναχτινγ πολιχιεσ τηατ αρε συππορτεδ βψ ινδυστριεσ τηατ αρε χον−

σιδερεδ λεσσ φαϖοραβλψ βψ τηε µαϕοριτψ ωιλλ βε µορε χοστλψ φορ χανδιδατεσ, σινχε τηισ τενδσ το ρεδυχε

ποπυλαρ χονσεντ. Ιντυιτιϖελψ, αν ιντερεστ γρουπ τηατ συ⁄ερσ α δεχλινε ιν ποπυλαριτψ ωιλλ φαχε ηιγηερ

χοστσ οφ οβταινινγ πολιχψ φαϖορσ, σινχε ιτ µυστ προϖιδε γρεατερ χοντριβυτιονσ φορ χαµπαιγν αδϖερτισ−

ινγ ιν ορδερ το χοµπενσατε φορ ιτσ ρεπυτατιοναλ λοσσ. Τηερεφορε, χοντριβυτορσ τηατ φαχε α νεγατιϖε

(ποσιτιϖε) ποπυλαριτψ σηοχκ ωιλλ τενδ το ινχρεασε (δεχρεασε) τηειρ χοντριβυτιονσ.

Τηισ ρεσυλτ συγγεστσ τηατ τρανσπαρενχψ ηασ αν ε⁄εχτ ον τηε χοστ οφ χοντριβυτιονσ. Ινδεεδ,

ινδυστριεσ τηατ λοσε ποπυλαριτψ ωιλλ �νδ ιτ µορε χοστλψ το �νανχε πολιτιχιανσ πρεχισελψ βεχαυσε ϖοτερσ

αρε ινφορµεδ ον ωηερε τηε µονεψ φορ χαµπαιγνσ ισ χοµινγ φροµ, ανδ τακε τηισ ινφορµατιον ιντο

αχχουντ ωηεν µακινγ τηειρ ϖοτινγ δεχισιονσ. Γοινγ ονε στεπ φυρτηερ, ιφ αν ινδυστρψ�σ υνποπυλαριτψ

ρε�εχτσ ινφορµατιον ον τηε διστανχε βετωεεν βυσινεσσ ιντερεστσ ανδ τηε πρεφερενχεσ οφ χιτιζενσ, τηισ

ωιλλ µακε ιτ µορε χοστλψ φορ ινδυστριεσ τηατ ηαϖε α νεγατιϖε τραχκ ρεχορδ το ιν�υενχε πολιχψ χηοιχεσ.

Τηυσ, τρανσπαρενχψ µαψ ρεπρεσεντ α ϖαλυαβλε δεϖιχε φορ ρεδυχινγ τηε ποσσιβλε ινε′χιενχιεσ τηατ

µαψ ρεσυλτ φροµ πριϖατελψ φυνδεδ πολιτιχαλ χαµπαιγνσ.

Ωε εµπιριχαλλψ τεστ ουρ τηεορετιχαλ ρεσυλτσ βψ ασσεσσινγ τηε ιµπαχτ οφ ιντερεστ γρουπ υνποπυλαρ−

ιτψ ον χαµπαιγν χοντριβυτιονσ φορ τηε Υ.Σ. Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ ιν τηρεε ελεχτοραλ χψχλεσ (ι.ε.,

2000, 2002 ανδ 2004).1 Ιν ορδερ το εϖαλυατε τηε εµπιριχαλ ιµπλιχατιονσ οφ τηε µοδελ, ωε χονσιδερ

ινδυστρψ λεϖελ χοντριβυτιονσ βψ αγγρεγατινγ οϖερ Πολιτιχαλ Αχτιον Χοµµιττεεσ (ΠΑΧσ) τηατ βελονγ

1Νοτιχε τηατ, σινχε 2010, τηε χρεατιον οφ Συπερ ΠΑΧσ ηασ νοτιχεαβλψ χοµπλιχατεδ τηε Υ.Σ. χαµπαιγν �νανχε σψσ−
τεµ. Συπερ ΠΑΧσ αρε ινδεπενδεντ πολιτιχαλ χοµµιττεεσ τηατ συππορτ α χανδιδατε ωιτη υνλιµιτεδ, οφτεν ανονψµουσ,
δονατιονσ φροµ χοµπανιεσ, υνιονσ, ορ ινδιϖιδυαλσ. Υνλικε τραδιτιοναλ ΠΑΧσ, Συπερ ΠΑΧσ χαννοτ δονατε µονεψ
διρεχτλψ το χανδιδατεσ, βυτ τηεψ χαν φαϖορ ορ ηαρµ α χανδιδατε τηρουγη αδϖερτισεµεντσ.
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το α γιϖεν ινδυστρψ. Ινδεεδ, αλτηουγη οργανιζεδ βυσινεσσ ιντερεστσ µαψ νοτ φορµαλλψ βε παρτ οφ α

σινγλε ιντερεστ γρουπ, ιτ ισ ρεασοναβλε το βελιεϖε τηατ διστινχτ ΠΑΧσ βελονγινγ το τηε σαµε ινδυστρψ

ωιλλ σηαρε τηε σαµε ρεπυτατιον ιν τηε εψεσ οφ ϖοτερσ. Ωε τηερεφορε χονστρυχτ α νεω δατα σετ βψ υσινγ

ινφορµατιον ον χοντριβυτιονσ φροµ τηε Φεδεραλ Ελεχτιον Χοµµισσιον (ΦΕΧ), ασ ωελλ ασ δε�νινγ αν

υνποπυλαριτψ ινδεξ φορ εαχη βυσινεσσ σεχτορ υσινγ α συρϖεψ θυεστιον φροµ τηε Γαλλυπ Πολλσ.

Ωε �ρστ χονσιδερ α τραδιτιοναλ �ξεδ ε⁄εχτσ πανελ µοδελ, ανδ τηεν, φολλοωινγ 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 ελεχτοραλ ραχε εαχη ινδυστρψ 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 ποπυλαριτψ ανδ ιτσ

χοντριβυτιονσ χηανγεσ ιν διστριχτσ χηαραχτεριζεδ βψ ηιγη λεϖελσ οφ χοντριβυτιον. Μορεοϖερ, ωε σηοω

τηατ ουρ τηεορετιχαλ χονχλυσιονσ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ εχονοµετριχ σπεχι�χατιονσ βασεδ ον πρεϖιουσ

στυδιεσ. Φιναλλψ, το ρυλε ουτ ποσσιβλε ενδογενειτψ ισσυεσ ρελατεδ το ουρ µεασυρε οφ υνποπυλαριτψ,

ωε αλσο χαρρψ ουτ αν ινστρυµενταλ ϖαριαβλε (Ις) αναλψσισ τηατ χον�ρµσ τηε ϖαλιδιτψ οφ ουρ �νδινγσ.

Ιν τερµσ οφ τηε τηεορετιχαλ λιτερατυρε, ουρ παπερ ισ 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 (2006), ωε ασσυµε τηατ ϖοτερσ αρε ιµπρεσσιοναβλε ανδ χαν

βε σωαψεδ βψ αδϖερτισεµεντσ φολλοωινγ Βαρον (1994) ανδ Γροσσµαν ανδ Ηελπµαν (1996).

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

λαριτψ οφ ιντερεστ γρουπσ ιν δετερµινινγ χαµπαιγν σπενδινγ. Τηε µαιν φοχυσ ηασ βεεν ον δετερµιν−

ινγ τηε ιµπαχτ οφ χοντριβυτιονσ ον ϖοτε σηαρεσ ανδ εστιµατινγ ωηετηερ ινχυµβεντ ορ χηαλλενγερ

σπενδινγ ισ µορε ε⁄εχτιϖε (ϑαχοβσον, 1990; Λεϖιττ, 1994; Γερβερ, 1998; Στρατµανν, 2002). Αν−

οτηερ µαϕορ στρανδ οφ λιτερατυρε ηασ αττεµπτεδ το πιν δοων τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ

ανδ πολιχψ ουτχοµεσ ωιτη µιξεδ ρεσυλτσ (Ανσολαβεηερε ετ αλ., 2003; ϑαψαχηανδραν, 2006).

Τηε �ρστ χοντριβυτιονσ ον τηε δετερµιναντσ οφ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ (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 αχτιον αρισε µαινλψ φροµ αν ινδυστρψ�σ

ιναβιλιτψ το σολϖε προβλεµσ οφ χολλεχτιϖε αχτιον ορ αµελιορατε µαρκετ χονδιτιονσ, ωιτηουτ γοϖερν−

µεντ ιντερϖεντιον. Οτηερ ρεχεντ χοντριβυτιονσ ιν τηισ διρεχτιον ινχλυδε Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι

(2011), τηατ αναλψζε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ιντερεστ γρουπ σιζε ανδ χοντριβυτιονσ, ανδ Χηαµον
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ανδ Καπλαν (2013), 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 ποπυλαριτψ χαν εξπλαιν ϖαριατιονσ ιν χαµπαιγν χοντριβυτιονσ.

Χηαµον ανδ Καπλαν (2013) �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 (2013)

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

ατ τηε ινδυστρψ λεϖελ, αγγρεγατινγ οϖερ ΠΑΧσ ιν ορδερ το ινϖεστιγατε ινδυστρψ σπεχι�χ ε⁄εχτσ.

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

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

εµπιριχαλ αναλψσισ ωηιλε ιν Σεχτιον 5 ωε πρεσεντ ουρ µαιν ρεσυλτσ. Φιναλλψ, Σεχτιον 6 χονχλυδεσ.

2 Τηε Μοδελ

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

ανδ ιντερεστ γρουπσ. Μορε σπεχι�χαλλψ, α �νιτε νυµβερ 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

βλισσ ποιντ πι;ν 2 < φορ εϖερψ ν 2 Ν τηατ δεπενδσ ον ηερ ινδιϖιδυαλ υνδερλψινγ πρεφερενχεσ φορ α

σπεχι�χ πολιχψ, �ι;ν 2 <, βυτ χαν αλσο βε ιν�υενχεδ βψ τηε υνποπυλαριτψ οφ τηε ινδυστρψ οπερατινγ

ον τηατ σπεχι�χ πολιχψ διµενσιον, ωηιχη ωε δενοτε ωιτη γν 2 <. Ινδυστριεσ ωιτη ηιγηερ ϖαλυεσ

οφ γν αρε τηερεφορε χονσιδερεδ λεσσ φαϖοραβλψ βψ ϖοτερσ, ανδ ωε ασσυµε τηατ υνποπυλαριτψ ηασ τηε

σαµε ε⁄εχτ ον αλλ ϖοτερσ, σο τηατ:

πι;ν = �ι;ν � γν:
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Υνδερλψινγ πρεφερενχεσ ρεπρεσεντ α ϖοτερ�σ ινχλινατιονσ αβστραχτινγ φροµ αδδιτιοναλ κνοωλεδγε ον

τηε ποπυλαριτψ οφ α σπεχι�χ ινδυστρψ. Νοτιχε τηατ �ι;ν µαψ αλσο ρεπρεσεντ ι
0σ παστ πολιχψ στανχε

πριορ το α ϖαριατιον ιν γν τηατ α⁄εχτσ τηε ϖοτερ�σ χυρρεντ ποσιτιον. Τηυσ, τωο διστινχτ πολιχιεσ

ον δι⁄ερεντ διµενσιονσ τηατ αρε εθυαλλψ χοστλψ φορ ϖοτερσ ιν µονεταρψ τερµσ, χαν βε εϖαλυατεδ

δι⁄ερεντλψ βασεδ ον τηε ρελατιϖε ποπυλαριτψ οφ τηε ινδυστριεσ ινϖολϖεδ. Φορ εξαµπλε, ιφ ον αϖεραγε

τηε αγριχυλτυραλ ινδυστρψ ισ σεεν µορε φαϖοραβλψ ωιτη ρεσπεχτ το τηε οιλ ινδυστρψ, χονσιδερινγ αν

ιµπορτ ταρι⁄ τηατ ισ εθυαλλψ χοστλψ φορ α γιϖεν ϖοτερ, σηε ωιλλ πρεφερ ιφ τηε ταρι⁄ ισ αππλιεδ το τηε

φορµερ ρατηερ τηαν το τηε λαττερ ινδυστρψ.

Τηισ φραµεωορκ βασεδ ον αδαπτιϖε πρεφερενχεσ ισ φαιρλψ γενεραλ σινχε ιτ µαψ βε ϕυστι�εδ βοτη βψ

ινφορµατιον µοτιϖεσ ανδ βψ πρεφερενχεσ φορ χονφορµιτψ. Ιν τηε �ρστ χασε, ποπυλαριτψ ρεπρεσεντσ α

πυβλιχ σιγναλ ον νεω πολιχψ ρελεϖαντ ινφορµατιον, ανδ πρεφερενχεσ χορρεσπονδ το υπδατεδ εξπεχτεδ

πρεφερενχεσ.2 Ιν τηε σεχονδ χασε ινστεαδ, ϖοτερσ δεριϖε αν ιντρινσιχ ϖαλυε φροµ σηαρινγ τηε ποσιτιονσ

οφ ινδυστριεσ τηατ αρε φαϖοραβλψ περχειϖεδ βψ πυβλιχ οπινιον, ανδ αδαπτ τηειρ πολιχψ πρεφερενχεσ ιν

αχχορδανχε ωιτη τηε χονσενσυσ οφ τηε µαϕοριτψ.3

Εαχη ϖοτερ τηερεφορε εϖαλυατεσ τηε πολιχψ ϖεχτορ χηοσεν βψ χανδιδατεσ ιν ρεφερενχε το ηερ πολιχψ

πρεφερενχεσ. 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 ελεχτοραλ αδϖανταγε τηατ χανδιδατε 1 ηασ οϖερ χανδιδατε 2, φορ ϖοτερ ι.

Τηε υτιλιτψ οφ ϖοτερ ι ισ:

Υι(ε;Θι;π1;π2) =

8

>

<

>

:

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 ον εαχη διµενσιον ν οφ τηε

πολιχψ σπαχε. Ωε ασσυµε τηατ ϖοτερσ� πρεφερενχεσ 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 = �γν φορ εαχη ν, ιν οτηερ ωορδσ τηε νορµαλιζατιον ινϖολϖεσ σεττινγ

2 Ιφ ποπυλαριτψ, γν ρε�εχτσ νεω ινφορµατιον ον τηε ιµπαχτ οφ α χερταιν πολιχψ ον τηε υτιλιτψ οφ ϖοτερσ, πι;ν ρεπρεσεντσ
τηε βαψεσιαν υπδατε ον τηε πρεφερενχεσ οφ ϖοτερ ι; χονδιτιοναλ ον τηε αϖαιλαβλε ινφορµατιον ατ α σπεχι�χ ποιντ ιν
τιµε.

3 Ιν ουρ σετυπ χονφορµιτψ ισ µορε χλοσελψ ρελατεδ ωιτη τηε ιδεα τηατ πρεφερενχεσ µαψ νοτ βε σταβλε ασ νοτεδ βψ
Αριελψ ετ αλ. (2003), ανδ ινδιϖιδυαλσ µοδιφψ τηειρ ε⁄εχτιϖε πρεφερενχεσ βασεδ ον τηε χονσενσυσ οφ τηειρ σοχιαλ γρουπ
ασ νοτεδ βψ Κλιχκ ανδ Παρισι (2008). Τηισ αππροαχη δι⁄ερσ φροµ τηατ οφ Βερνηειµ (1994), ιν ωηιχη ινδιϖιδυαλσ αχτ
ωιτη τηε οβϕεχτιϖε οφ φαλσιφψινγ τηειρ τρυε πρεφερενχεσ ιν ορδερ το ινχρεασε τηειρ στανδινγ ωιτηιν α σοχιαλ γρουπ.
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τηε ϖεχτορ οφ µεδιαν υνδερλψινγ πρεφερενχεσ το 0.

Βεσιδεσ τηε πολιχψ ϖεχτορ 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 ελεχτοραλ

αδϖανταγε Θι δεπενδσ 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. Μορεοϖερ, ιντερεστ γρουπσ αρε υσυαλλψ χονχερνεδ αβουτ α λιµιτεδ σετ οφ ισσυεσ. Σο, φορ

εξαµπλε αν ιντερεστ γρουπ αδϖοχατινγ τηε ιντροδυχτιον οφ ταρι⁄σ ον στεελ ιµπορτσ ωιλλ ηαϖε λιττλε

ορ νο ιντερεστ ιν πολιχιεσ α⁄εχτινγ τηε τεξτιλε ινδυστρψ. Ωε χαπτυρε τηισ σπεχιαλιζατιον φεατυρε βψ

ασσυµινγ τηατ εαχη ΙΓ ισ ιντερεστεδ ιν α σινγλε πολιχψ διµενσιον. Αν ιντερεστ γρουπ τηερεφορε

ρεπρεσεντσ α συβσετ οφ ϖοτερσ ρεγαρδινγ πολιχψ διµενσιον κ, ανδ σεεκσ το µαξιµιζε τηε υτιλιτψ οφ

τηε µεδιαν γρουπ µεµβερ. Ωε δενοτε τηε πολιχψ πρεφερενχεσ οφ τηε µεδιαν ιντερεστ γρουπ µεµβερ

ον εαχη διµενσιον κ ωιτη ρκ 2 <
+, ωηερε ηιγηερ ϖαλυεσ οφ ρκ ρεπρεσεντ µορε εξτρεµε πρεφερενχεσ.

Τηυσ, 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 .4 Μορεοϖερ, ωε ασσυµε

τηατ ανψ τωο διστινχτ ιντερεστ γρουπσ αρε νεϖερ ιδεντιχαλ, µεανινγ τηατ φορ ανψ ξ; ψ 2 Κ ωιτη ξ 6= ψ;

ιτ νεϖερ ηολδσ τηατ ρξ = ρψ ανδ γξ = γψ.

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 ποσιτιονσ τακεν βψ βοτη παρτιεσ.

Χοντριβυτιονσ µαδε το εαχη χανδιδατε, ωηιχη ωε δενοτε Χ1;κ ανδ Χ2;κ ρεσπεχτιϖελψ, αρε ασσυµεδ

το βε νον−νεγατιϖε µεανινγ τηατ εαχη ιντερεστ γρουπ χαν ο⁄ερ φυνδινγ το πολιτιχιανσ βυτ χαννοτ

4 Ιν ορδερ το σιµπλιφψ αν αλρεαδψ ιντριχατε αναλψσισ ωε αβστραχτ φροµ τηε ισσυε οφ χοµπετιτιον ωιτηιν ινδυστριεσ.
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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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

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

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

ωηερε δΙΓ(�) ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονϖεξ ιν τηε διστανχε βετωεεν ρκ 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, ρκ ισ ασσυµεδ το βε πυβλιχλψ

οβσερϖαβλε.

Χανδιδατεσ χαν ρυν χαµπαιγνσ το ινχρεασε τηειρ χηανχεσ οφ βεινγ ελεχτεδ. Ηοωεϖερ, τηεψ

ηαϖε νο φυνδσ οφ τηειρ οων ανδ χαµπαιγνσ αρε εντιρελψ �νανχεδ βψ ιντερεστ γρουπσ, τηατ µαψ

ο⁄ερ χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε ιν ρετυρν φορ πολιχψ φαϖορσ. Ωε ασσυµε τηατ τηε δι⁄ερενχε

βετωεεν χοντριβυτιονσ σπεντ ον χαµπαιγν αδϖερτισινγ ηασ α ποσιτιϖε ιµπαχτ ον ϖοτερσ� πρεφερενχεσ

φορ τηε �ξεδ χηαραχτεριστιχσ οφ χανδιδατεσ, 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

βεχοµεσ ρελατιϖελψ µορε αττραχτιϖε αµονγστ ϖοτερσ.7 Τηερεφορε, τηε εξπρεσσιον φορ τηε ελεχτοραλ

αδϖανταγε ισ:

Θι = Βι +Α(Χ1 �Χ2): (3)

Τηισ σετυπ ισ εθυιϖαλεντ το ασσυµινγ τηατ ϖοτερσ αρε χονχερνεδ αβουτ πολιχψ βυτ αρε αλσο ιµ−

πρεσσιοναβλε. Ιν οτηερ ωορδσ, ϖοτερσ αρε αωαρε οφ τηε ιµπαχτ τηατ α χερταιν πολιχψ στανχε (βοτη

πλιαβλε ανδ �ξεδ) ηασ ον τηειρ υτιλιτψ, βυτ, ατ τηε σαµε τιµε, χαµπαιγν αδϖερτισινγ µαψ ινχρεασε

α χανδιδατε�σ περχειϖεδ θυαλιτψ.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

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.

7 Ιν τηισ σετυπ, χαµπαιγν σπενδινγ χαννοτ βε σεεν ασ προϖιδινγ ινφορµατιον σινχε ιτ δοεσ νοτ πλαψ α ρολε ιν
ρεδυχινγ ινφορµατιοναλ ασψµµετριεσ βυτ διρεχτλψ ιν�υενχεσ ϖοτερσ� περχεπτιον οφ τηε ποπυλαριτψ δι⁄ερεντιαλ ασ ιν
Βαρον (1994) ανδ Γροσσµαν ανδ Ηελπµαν (1996).

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.
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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. Σο φορ εξαµπλε ιφ ιν α σπεχι�χ διστριχτ α λεφτ λεανινγ δεµοχρατιχ χανδιδατε µαψ

νοτ βε ωιλλινγ το ρεχειϖε µονεψ φροµ α τψπιχαλλψ ριγητ ωινγ ινδυστρψ συχη ασ οιλ ανδ γασ, τηισ µαψ

νοτ νεχεσσαριλψ βε τηε χασε ιν ανοτηερ ελεχτοραλ διστριχτ ωηερε τηε ρυννερ υπ ισ α µορε µοδερατε

δεµοχρατ. 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 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.10 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. 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)

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.
10Αλτηουγη ωε χονσιδερ α ονε−σηοτ γαµε, τηε φαχτ τηατ χανδιδατεσ χαν χοµµιτ το χαρρψ ουτ χερταιν πολιχιεσ ανδ

ιντερεστ γρουπσ χαν δο τηε σαµε ωιτη ρεσπεχτ το τηειρ χοντριβυτιονσ, χουλδ βε µοτιϖατεδ ιν α ρεπεατεδ γαµε ιν ωηιχη
αγεντσ µαψ βε πυνισηεδ ιν φυτυρε ιντεραχτιονσ φορ νοτ ηαϖινγ φυλλ�λλεδ τηειρ παστ προµισεσ.

10



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).
11 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.12

Ιτ φολλοωσ τηατ τηε εξπρεσσιον φορ τηε προβαβιλιτψ οφ ελεχτινγ χανδιδατε 1 χονδιτιοναλ ον τηε

πολιχιεσ αννουνχεδ ανδ χοντριβυτιονσ ρεχειϖεδ βψ εαχη χανδιδατε, ρεπρεσεντεδ βψ εξπρεσσιον (6),

βεχοµεσ:

�1(Χ1;Χ2) =
1

2
+ β+ φ

η

η(Χ1 �Χ2)�
Ξ

ν
δϖ(γν + π1;ν) +

Ξ

ν
δϖ(γν + π2;ν)

ι

; (7)

φορ
�

η(Χ1 �Χ2)�
Ξ

ν
δϖ(γν + π1;ν) +

Ξ

ν
δϖ(γν + 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

11Σινχε 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.
12Τηισ ασσυµπτιον σιµπλι�εσ εξποσιτιον. Αλλ οφ ουρ ρεσυλτσ ωουλδ χοντινυε το ηολδ εϖεν ιφ τηε αδϖερτισινγ τεχη−

νολογψ ωερε χονχαϖε.
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χανδιδατε ρεχειϖεσ α βενε�τ ιν τερµσ οφ ενηανχινγ ηερ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ, 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 χον−

τριβυτιονσ
ν

Χ�1;κ; Χ
�
2;κ

ο

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.13

Ιν τηισ σεττινγ, τηε προβλεµ χαν βε σεεν ασ ονε οφ διρεχτ χοντρολ. Ιν οτηερ 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
(π
ϕ;κ
;Χϕ;κ)ϕ2φ1;2γ

� �1(Χ1;Χ2)[�1;κδΙΓ(ρκ � π1;κ)] (8)

� (1� �1(Χ1;Χ2))[�2;κδΙΓ(ρκ � 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

ν 6=κ Χϕ;λ δενοτεσ τηε τοταλ χοντριβυτιονσ το χανδιδατε ϕ ιν τηε αβσενχε οφ χοντριβυ−

13Τηε 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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τιονσ φροµ ιντερεστ γρουπ κ. Τηε παρτιχιπατιον χονστραιντσ ιµπλψ τηατ εαχη χανδιδατε τηατ ιντεραχτσ

ωιτη ιντερεστ γρουπ κ (τηοσε φορ ωηιχη �ϕ;κ = 1) ωιλλ αχχεπτ τηε ο⁄ερ, ονλψ ιφ σηε ισ ωεακλψ βεττερ

ο⁄ βψ αχχεπτινγ ρατηερ τηαν ρεφυσινγ. Ιφ τηε χανδιδατε ρεφυσεσ τηε ο⁄ερ φροµ ιντερεστ γρουπ κ, σηε

αλωαψσ πρεφερσ το χηοοσε τηε πολιχψ πρεφερρεδ βψ τηε µεδιαν ϖοτερ, µκ = �γκ, ασ τηισ µαξιµιζεσ

ηερ ϖοτε σηαρε ιν τηε αβσενχε οφ χοντριβυτιονσ φροµ κ. Ιτ φολλοωσ τηατ χανδιδατεσ τηατ δο νοτ ιντερ−

αχτ ωιτη α γιϖεν ιντερεστ γρουπ κ (τηοσε φορ ωηιχη �ϕ;κ = 0), αλσο χηοοσε µκ = �γκ. Μορεοϖερ, φορ

αλλ πολιχψ διµενσιονσ φορ ωηιχη τηερε ισ νο αχτιϖε ιντερεστ γρουπ, εαχη χανδιδατε νατυραλλψ χηοοσεσ

πολιχψ µν = �γν .

Ωε δενοτε χανδιδατε ϕ0σ προβαβιλιτψ οφ βεινγ ελεχτεδ ιν τηε αβσενχε οφ χοντριβυτιονσ φροµ

ιντερεστ γρουπ κ, ωιτη ��κϕ . Ωηεν δεσιγνινγ χοντριβυτιον ο⁄ερσ το εαχη χανδιδατε, εαχη ΙΓ

αντιχιπατεσ τηατ ��κϕ = �1(Χ
�κ
1 ;Χ�κ2 ) ωηερε:

�1(Χ
�κ
1 ;Χ�κ2 ) =

1

2
+β+φ

η

η(Χ�κ1 �Χ�κ2 )�
Ξ

ν 6=κ
δϖ(γν + π1;ν) +

Ξ

ν 6=κ
δϖ(γν + π2;ν)

ι

; (11)

ανδ τακεσ τηισ προβαβιλιτψ ασ γιϖεν. Νοτιχε τηατ Χ�κ1 ανδ Χ�κ2 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 ανψ ϕ.

Τηερεφορε ωε ηαϖε τηατ ��κ1 = �1(Χ
�κ�
1 ;Χ�κ�2 ) ανδ ��κ2 = 1� �1(Χ

�κ�
1 ;Χ�κ�2 ).

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. Ινδυχινγ α χανδιδατε το χηοοσε α πολιχψ τηατ ισ µορε υνποπυλαρ, 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(γκ + π
�
ϕ;κ)=η; φορ εϖερψ ϕ; (12)

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

πολιχψ π�ϕ;κ.

Ιν εθυιλιβριυµ, ιντερεστ γρουπσ τηατ ιντεραχτ ωιτη χανδιδατεσ αλωαψσ προϖιδε χοντριβυτιονσ το
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ιν�υενχε πολιχψ. 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(ρκ � πϕ;κ)� δϖ(γκ + πϕ;κ)=η] φορ εϖερψ ϕ: (13)

Ινδυστριεσ τηατ συ⁄ερ α λοσσ ιν ποπυλαρ χονσενσυσ ωιλλ τηερεφορε εναχτ ωεακλψ µορε µοδερατε πολιχιεσ

(ι.ε., π�ϕ;κ ισ νον−ινχρεασινγ ιν γκ). Τηε ρισε ιν υνποπυλαριτψ µαψ λεαδ το α ρεδυχτιον ιν εθυιλιβριυµ

πολιχιεσ, σινχε ιτ µακεσ µορε εξτρεµε ποσιτιονσ µορε χοστλψ το συσταιν. Ηοωεϖερ, τηε αβσολυτε ϖαλυε

οφ τηε πολιχψ ϖαριατιον ισ αλωαψσ λεσσ τηαν τηε ϖαριατιον ιν υνποπυλαριτψ, σο τηατ φορ ανψ γκ > γ
0
κ ιτ

ισ αλωαψσ τηε χασε τηατ (γκ + π
�
ϕ;κ) > (γ

0

κ + π
0�
ϕ;κ). Τηισ οχχυρσ ασ λονγ ασ τηε ιντερεστ�σ γρουπ λοσσ

φυνχτιον ισ στριχτλψ χονϖεξ ιµπλψινγ τηατ τηε ΙΓ αλωαψσ ηασ αν ινχρεασινγ χοστ οφ εναχτινγ α πολιχψ

φαρτηερ φροµ ιτσ βλισσ ποιντ. Τηεσε ρεσυλτσ αρε ρεασσυµεδ ιν τηε φολλοωινγ προποσιτιον:

Προποσιτιον 1 Φορ ανψ λεϖελ οφ ιντερεστ γρουπ πρεφερενχεσ ρκ: (ι) τηε πολιχψ, π
�
ϕ;κ χηοσεν βψ εαχη

χανδιδατε ϕ 2 φ1; 2γ ον διµενσιον κ ισ νον−ινχρεασινγ ιν τηε υνποπυλαριτψ οφ τηε χοντριβυτινγ

ιντερεστ γρουπ, γκ ανδ; (ιι) τηε µινιµυµ αµουντ οφ χοντριβυτιονσ νεεδεδ το οβταιν πολιχψ π�ϕ;κ ισ

στριχτλψ ινχρεασινγ ιν γκ (Προοφ ιν τηε Αππενδιξ).

Ιτ ισ ιµπορταντ το νοτιχε, τηατ ιφ ελεχτοραλ µοτιϖεσ πλαψ α ρολε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν Χ�ϕ;κ

ανδ γκ µαψ ιν σοµε παρτιχυλαρ χασεσ βε νον−µονοτονιχ. Φορ εξαµπλε, α γιϖεν ιντερεστ γρουπ

χηαραχτεριζεδ βψ πρεφερενχεσ ρκ ανδ υνποπυλαριτψ γκ µαψ βε µορε ωιλλινγ το προϖιδε ονε χανδιδατε

ωιτη αδδιτιοναλ χοντριβυτιονσ το ενηανχε ηερ ελεχτοραλ οδδσ, ωιτη ρεσπεχτ το α λεσσ ποπυλαρ ΙΓ ωιτη

δι⁄ερεντ πρεφερενχεσ. Α πριορι, ωε τηερεφορε χαννοτ εξχλυδε τηατ οϖεραλλ χοντριβυτιονσ φροµ α µορε

ποπυλαρ ινδυστρψ µαψ εξχεεδ τηοσε οφ α λεσσ ποπυλαρ ονε.

Νεϖερτηελεσσ, ασ λονγ ασ εαχη ιντερεστ γρουπ ηασ δι⁄ερεντ µαργιναλ ρετυρνσ φροµ ινχρεασινγ τηε

ελεχτοραλ οδδσ οφ ονε χανδιδατε ωιτη ρεσπεχτ το τηε οτηερ, ατ µοστ ονε ΙΓ ιν α γιϖεν ελεχτοραλ

χοµπετιτιον µαψ βε ωιλλινγ το �νανχε α γιϖεν χανδιδατε φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ. Το σεε τηισ, νοτιχε

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

α πυβλιχ γοοδ φορ αλλ γρουπσ τηατ πρεφερ α χερταιν 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 αππλψ ιν α γιϖεν διστριχτ,

αλλ τηε ρεµαινινγ ΙΓσ ωιλλ εξηιβιτ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ ανδ πολιχψ:
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Προποσιτιον 2 Ιφ εαχη ΙΓ ηασ δι⁄ερεντ µαργιναλ ρετυρνσ φροµ ινχρεασινγ τηε ελεχτοραλ οδδσ οφ

ονε χανδιδατε οϖερ τηε οτηερ, τηεν τηερε εξιστ ατ λεαστ Κ�1 ιντερεστ γρουπσ τηατ �νανχε χανδιδατεσ

εξχλυσιϖελψ φορ ιν�υενχε µοτιϖεσ. Φορ τηεσε ΙΓσ, χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε ϕ 2 φ1; 2γ αρε

στριχτλψ ινχρεασινγ ιν τηε ιντερεστ γρουπ�σ υνποπυλαριτψ, γκ (Προοφ ιν τηε Αππενδιξ).

Νοτιχε τηατ τηε χονδιτιον φορ µαργιναλ ρετυρνσ το δι⁄ερ φορ εαχη ιντερεστ γρουπ ισ εασιλψ σατισ−

�εδ. Μορε σπεχι�χαλλψ, α συ′χιεντ χονδιτιον φορ τηισ το οχχυρ ισ τηατ α γρουπ ωιτη µορε εξτρεµε

πρεφερενχεσ χαν νεϖερ βε µορε ποπυλαρ τηαν ονε ωιτη λεσσ εξτρεµε πρεφερενχεσ. Ινδεεδ, ασ λονγ ασ

υνποπυλαριτψ ισ ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη εξτρεµιτψ οφ πρεφερενχεσ, τηισ ισ αλωαψσ τηε χασε. Εϖεν

ιφ τηισ συ′χιεντ χονδιτιον ωερε ϖιολατεδ, ιν ορδερ φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ το αππλψ φορ τωο διστινχτ

ΙΓ0σ ; νοτ ονλψ µυστ α µορε εξτρεµε ιντερεστ γρουπ βε µορε ποπυλαρ τηαν α λεσσ εξτρεµε ονε,

βυτ τηε δι⁄ερενχε ιν ποπυλαριτψ βετωεεν τηε τωο γρουπσ µυστ βε εθυαλ το α σπεχι�χ ϖαλυε. Τηισ ισ

χλεαρλψ α ϖερψ παρτιχυλαρ χασε ωηιχη ωε χαν ρεασοναβλψ ρυλε ουτ.

Το σεε ωηψ χοντριβυτιονσ αρε στριχτλψ ινχρεασινγ ιν υνποπυλαριτψ φορ αλλ ιντερεστ γρουπσ φορ ωηιχη

ονλψ ιν�υενχε µοτιϖεσ αππλψ, ρεχαλλ τηατ φορ τηεσε ΙΓσ, 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(γκ + π
�
ϕ;κ)=η φορ εϖερψ ϕ: (14)

Σινχε βψ Προποσιτιον 1 πολιχψ (γκ + π
�
ϕ;κ) ισ αλωαψσ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν γκ, ιτ φολλοωσ ιµµε−

διατελψ τηατ φορ ατ λεαστ Κ � 1 ιντερεστ γρουπσ, αλσο χοντριβυτιονσ (Χκ�ϕ ) αρε στριχτλψ ινχρεασινγ ιν

υνποπυλαριτψ, 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 το Προποσιτιονσ 1 ανδ 2 ισ τηατ ονλψ τηε εξ−αντε αδϖανταγεδ χανδιδατε χαν ρεχειϖε

χοντριβυτιονσ το ενηανχε ηερ ελεχτοραλ οδδσ. Τηυσ 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.14

14Α φορµαλ προοφ οφ τηισ χορολλαρψ ισ προϖιδεδ ιν τηε αππενδιξ.
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4 Εµπιριχαλ Αναλψσισ

4.1 ∆ατα

Το χονστρυχτ ουρ σαµπλε, ωε χοµβινεδ ϖαριουσ δατα σουρχεσ: τηε Φεδεραλ Ελεχτιον Χοµµισσιον,

φορ ινφορµατιον ον ελεχτοραλ χαµπαιγνσ; τηε Βυρεαυ οφ Εχονοµιχ Αναλψσισ φορ ινδυστρψ−λεϖελ δατα;

ανδ τηε Γαλλυπ Πολλσ το χρεατε αν ινδεξ οφ υνποπυλαριτψ φορ βυσινεσσ σεχτορσ. Ταβλε 1 ρεπορτσ σοµε

δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ τηε χλασσι�χατιον οφ σεχτορσ αχχορδινγ το τηειρ αϖεραγε υνποπυλαριτψ.

Χοµβινινγ αλλ δατα σουρχεσ, ωε οβταιν α µινιµυµ νυµβερ οφ οβσερϖατιονσ εθυαλ το 33; 035.

Τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ τηατ α χανδιδατε ρεχειϖεδ φροµ Πολιτιχαλ

Αχτιον Χοµµιττεεσ ιν τηρεε ελεχτοραλ χψχλεσ (2000, 2002, 2004), ασ ρεπορτεδ βψ τηε ΦΕΧ. Ωε υσε

ινφορµατιον φροµ τηε Χεντερ φορ Ρεσπονσιϖε Πολιτιχσ το χλασσιφψ ΠΑΧ µονεψ βψ ινδυστρψ. Τηε

αϖεραγε χοντριβυτιον ισ ∃11; 135, ωιτη τηε ηιγηεστ χοντριβυτιον λεϖελ εθυαλ το ∃2; 800; 000. Βεχαυσε

σοµε ΙΓσ δο νοτ �νανχε βοτη χανδιδατεσ, ουρ σαµπλε χονταινσ 13; 797 χενσορεδ οβσερϖατιονσ.

Το µεασυρε ιντερεστ γρουπσ� υνποπυλαριτψ, ωε υσε α ρεπυτατιον ινδεξ βασεδ ον ϖοτερσ� περχεπ−

τιονσ. Τηισ ινδεξ ωασ χονστρυχτεδ βψ χλασσιφψινγ τηε ρεπλιεσ οϖερ τηε περιοδ (2001� 2004) 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∀. Τηε ινδεξ ρανγεσ φροµ 0 το 100, ωηερε ηιγηερ

ϖαλυεσ δενοτε λεσσ ποπυλαρ σεχτορσ.15 Τηε αϖεραγε υνποπυλαριτψ ισ 47:5. Ιν Αππενδιξ Β, ωε προϖιδε

α δεταιλεδ δεσχριπτιον ον ηοω τηε ινδεξ ισ χονστρυχτεδ. Τηε σεχονδ παρτ οφ Ταβλε 1 σηοωσ τηατ τηε

οιλ σεχτορ ισ τηε λεαστ ποπυλαρ, ωηιλε τηε µοστ ποπυλαρ ισ τηε χοµπυτερ σεχτορ. Αµονγ τηε µοστ

υνποπυλαρ ωε �νδ τηε λεγαλ �ελδ, ηεαλτηχαρε, ανδ πηαρµαχευτιχαλσ. Ιν χοντραστ, σεχτορσ ρελατεδ το

φοοδ αρε ρατηερ ποπυλαρ.

Σινχε ωε χονσιδερ τηε ε⁄εχτ οφ ιντερεστ γρουπ�σ ποπυλαριτψ (ατ τηε νατιοναλ λεϖελ) ον διστριχτ

λεϖελ χοντριβυτιονσ, ιτ ισ ιµπορταντ το χοντρολ φορ ϖαριαβλεσ τηατ χαν ποτεντιαλλψ α⁄εχτ ηοω ϖοτερσ

περχειϖε τηε 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 νυµβερ οφ

ωορκερσ εµπλοψεδ ανδ τηε ϖαλυε−αδδεδ οφ εαχη ινδυστρψ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ. Φορ ινστανχε, ονε χαν

αργυε τηατ ωορκερσ µιγητ χονσιδερ τηε σεχτορ ιν ωηιχη τηεψ αρε εµπλοψεδ το βε µορε ποσιτιϖε τηαν

15Νοτιχε τηατ χοντριβυτιονσ αρε ατ τηε ινδυστρψ λεϖελ, ωηιλε ουρ ποπυλαριτψ ινδεξ ισ χονστρυχτεδ ατ τηε σεχτοραλ λεϖελ.
Τηατ ισ, ωε αρε ασσυµινγ τηατ ινδυστριεσ� ποπυλαριτψ ισ µορε ηοµογενουσ ωιτηιν σεχτορσ τηαν αµονγ σεχτορσ. Ιν
αδδιτιον, φορ τηε �ρστ ελεχτοραλ χψχλε, ωε ασσυµε τηατ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ φορ 2001 χοινχιδεσ ωιτη τηε υνποπυλαριτψ
ινδεξ φορ 2000. Ωε ρεµοϖε τηισ ηψποτηεσισ ωηεν ωε εστιµατε α λαγγεδ−ϖαριαβλε σπεχι�χατιον.
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οτηερσ, σιµπλψ βεχαυσε τηεψ φαϖοραβλψ ϖιεω τηειρ εµπλοψερ.16 Τηε µεαν σεχτορ οχχυπιεσ αβουτ

5 µιλλιον ωορκερσ, ωιτη τηε λαργεστ σεχτορ εµπλοψινγ 13:5 µιλλιον ινδιϖιδυαλσ ανδ τηε σµαλλεστ

σεχτορ εµπλοψινγ 386; 000 ωορκερσ. Αλσο, ϖοτερσ µαψ χονσιδερ ηιγη−ϖαλυε αδδεδ σεχτορσ ασ βεττερ

εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ ινχρεασινγ τηειρ περχεπτιον οφ τηε σεχτορ�σ ποπυλαριτψ, 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. Ιν γενεραλ,

τηε ϖαλυε αδδεδ ϖαριεσ γρεατλψ αχροσσ ιντερεστ γρουπσ. ∆ατα ον εµπλοψµεντ ανδ ϖαλυε αδδεδ χοµεσ

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

Εχονοµιχ Αναλψσισ, ανδ ωε υσεδ τηε 1997� 2013 δατα σετ.

Χοντριβυτιονσ αλσο δεπενδ ον τηε χανδιδατε�σ προβαβιλιτψ οφ ελεχτιον εξχλυδινγ χοντριβυτιονσ

φροµ ιντερεστ γρουπ κ, ��κϕ . Βψ δε�νιτιον, τηισ χουντερφαχτυαλ προβαβιλιτψ ισ υνοβσερϖαβλε. Τηερε−

φορε, 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 χον−

χλυδεσ 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. ∆υε το τηε ποσσιβλε

πρεσενχε οφ µορε τηαν τωο χανδιδατεσ, τηε αϖεραγε ϖοτε σηαρε ισ 44:6 (< 50%). Ωε δε�νε τηοσε

ελεχτιονσ ιν ωηιχη α χανδιδατε�σ οδδσ οφ ωιννινγ αρε γρεατερ τηαν 75% ασ λοπσιδεδ ελεχτιονσ. Τηεσε

ραχεσ αχχουντ φορ ονε−τηιρδ οφ τηε σαµπλε. Ηοωεϖερ, σινχε τηε ποστ−ελεχτιον ϖοτε σηαρε χονταινσ

τωο τψπεσ οφ ερρορσ, τηοσε ρελατεδ το δι⁄ερενχεσ βετωεεν εξ−αντε ανδ εξ−ποστ σηαρεσ ανδ τηε ερρορσ

δυε το τηε ινχλυσιον οφ ΙΓ κ, ωε αλσο τεστ τηε ϖαλιδιτψ οφ ουρ µαιν ρεσυλτσ βψ υσινγ ινφορµατιον ον

ινχυµβεντ χανδιδατεσ. Αλµοστ εϖερψ ελεχτιον σεεσ τηε παρτιχιπατιον οφ αν ινχυµβεντ. Ασ ωε ωιλλ

σεε, ουρ ρεσυλτσ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ ανδ ποπυλαριτψ αρε ροβυστ το δι⁄ερεντ

µεασυρεσ οφ ��κϕ . Φιναλλψ, ωε υσε τηε περχενταγε οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν προφεσσιοναλ ρολεσ ασ ινστρυ−

µεντ φορ ινδυστριεσ� υνποπυλαριτψ. Ιν Ταβλε 1, ωε χαν σεε τηατ, ον αϖεραγε, 18% οφ προφεσσιοναλσ

16Ωορκερσ σηουλδ φαϖοραβλψ ϖιεω τηε λοββψινγ ε⁄ορτ οφ τηειρ χορρεσπονδινγ ιντερεστ γρουπσ, ιφ τηειρ ιντερεστσ αρε
αλιγνεδ.
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αρε ωοµεν, ανδ τηισ περχενταγε ισ αλωαψσ λοωερ τηαν µαλε εµπλοψµεντ. Ωε λεαϖε τηε δισχυσσιον

ον τηε ϖαλιδιτψ οφ τηε Ις φορ τηε νεξτ σεχτιον.

Ταβλε 1: ∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ Υνποπυλαριτψ Ρανκ

∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ

ςαριαβλε Οβσ Μεαν Στδ. ∆εϖ. Μιν Μαξ

Χοντριβυτιονσ (∃ΥΣ) 40837 11,135 37,561 0 2,800,000

Υνποπυλαριτψ 38822 47.499 27.931 1 100

ςοτεσ 40352 44.617 28.281 0 100

Εµπλοψµεντ (µιλλιονσ) 34857 5.012 4.367 0.386 13.54

ςΑ (ηυνδρεδσ οφ βιλλιονσ ∃) 34857 4.369 4.277 0.24 19.876

Ινχυµβεντ 40837 0.467 0.499 0 1

Λοπσιδεδ 40750 0.356 0.479 0 1

Φεµαλε εµπλοψµεντ (προφεσσιοναλσ) 30793 0.178 0.129 0.012 0.461

Αϖεραγε Υνποπυλαριτψ βψ Σεχτορσ (φροµ τηε µοστ το τηε λεαστ ποπυλαρ)

Ινδυστρψ Ρανκ Ινδυστρψ Ρανκ

Χοµπυτερ ινδυστρψ 1 Αιρλινε ινδυστρψ 14

Ρεσταυραντ ινδυστρψ 2 Σπορτσ ινδυστρψ 15

Γροχερψ ινδυστρψ 3 Τελεπηονε ινδυστρψ 16

Φαρµινγ ανδ αγριχυλτυρε 4 Τελεϖισιον ανδ ραδιο ινδυστρψ 17

Ρεταιλ ινδυστρψ 5 Αδϖερτισινγ ινδυστρψ 18

Τραϖελ ινδυστρψ 6 Μοϖιε ινδυστρψ 19

Ρεαλ Εστατε ινδυστρψ 7 Ελεχτριχ ανδ γασ υτιλιτιεσ 20

Βανκινγ 8 Τηε φεδεραλ γοϖερνµεντ 21

Ιντερνετ ινδυστρψ 9 Πηαρµαχευτιχαλ ινδυστρψ 22

Πυβλισηινγ ινδυστρψ 10 Ηεαλτηχαρε ινδυστρψ 23

Αυτοµοβιλε ινδυστρψ 11 Τηε λεγαλ �ελδ 24

Αχχουντινγ 12 Οιλ ανδ γασ ινδυστρψ 25

Εδυχατιον 13
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4.2 Μετηοδολογψ

Ουρ αναλψσισ αιµσ το εσταβλιση α λινκ βετωεεν ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ ανδ τηε υνποπυλαριτψ 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 υνποπυλαριτψ οφ τηε ιντερεστ γρουπ (Προποσιτιον 2). Γιϖεν

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

Φιρστ, ωε µυστ χονσιδερ τηατ εχονοµιχ σεχτορσ αρε εξτρεµελψ ηετερογενεουσ ανδ τηισ ηετερογενειτψ

µαψ α⁄εχτ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ ανδ ποπυλαριτψ. 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 προβλεµ ισ σιµπλψ οµιττεδ ιν τραδιτιοναλ χενσορεδ µοδελσ, ωηερε α λοχατιον σηιφτ

ισ ιµποσεδ. Φιναλλψ, τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ µαψ βε χορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ φορ ϖαριουσ

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 υνποπυλαριτψ

ον ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ υσινγ α �ξεδ ε⁄εχτσ εστιµατορ.17 Τηισ ωιλλ αλλοω υσ το χοντρολ φορ τηε

οµισσιον οφ τιµε−ινϖαριαντ χηαραχτεριστιχσ συχη ασ ιντερεστ γρουπ πρεφερενχεσ. Μορε σπεχι�χαλλψ, ωε

εστιµατε τηε φολλοωινγ µοδελ:

χϕκδτ = �+ ��ϕδτ + γκτ + �
0Ξκτ + �κ + �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 ϕ, ιν διστριχτ δ, ατ τιµε τ; γκτ ισ τηε

υνποπυλαριτψ ινδεξ φορ τηε ιντερεστ γρουπ κ ατ τιµε τ; Ξκτ ισ α µατριξ οφ τιµε−ϖαρψινγ χηαραχτεριστιχσ

υσεδ ασ χοντρολ ϖαριαβλεσ; �κ ισ τηε σεχτορ−σπεχι�χ ε⁄εχτ; �τ αρε τιµε δυµµιεσ ανδ ∀ϕκδτ ισ τηε ερρορ

τερµ. Τηε υσυαλ ασσυµπτιον ισ τηατ ερρορσ αρε ινδεπενδεντλψ ανδ ιδεντιχαλλψ διστριβυτεδ. Σινχε

βοτη χοντριβυτιονσ ανδ ρεσιδυαλσ εξηιβιτ α ηιγηλψ σκεωεδ διστριβυτιον, ωε τρανσφορµ ουρ ϖαριαβλεσ

17Τηε δεχισιον το εστιµατε α �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ ισ συππορτεδ βψ α Ηαυσµαν σπεχι�χατιον τεστ (Ηαυσµαν, 1978).

19



βψ τακινγ τηε νατυραλ λογαριτηµσ.

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

οφ 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.18 Το αϖοιδ τηεσε προβλεµσ, ωε υσε τηε σεµι−

παραµετριχ εστιµατορ φορ �ξεδ ε⁄εχτσ Τοβιτ µοδελσ προποσεδ ιν Ηονορ (1992). Τηισ µετηοδ ισ

παρτιχυλαρλψ συιταβλε φορ πανελ δατα ωιτη ϕυστ τωο ορ τηρεε περιοδσ. 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 =

8

>

<

>

:

χ�ϕκδτ ιφ χϕκδτ > 0

0 ιφ χϕκδτ = 0
(16)

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

οτηερωισε.

Τηερεφορε, τηε εστιµατεδ µοδελ ισ

χ�ϕκδτ = ��ϕδτ + γκτ + �
0Ξκτ + �κ + �τ+ ∀ϕκδτ; (17)

ωηερε �τ χαπτυρεσ τηε εξιστενχε οφ α τιµε−τρενδ εµεργινγ φροµ (15).19 Νοτιχε τηατ, ωιτη ρεσπεχτ το

τηε στανδαρδ Τοβιτ µοδελ, ωε δο νοτ νεεδ το ασσυµε ειτηερ α παραµετριχ φορµ φορ τηε διστυρβανχεσ

ορ ηοµοσκεδαστιχιτψ αχροσσ οβσερϖατιονσ.

4.2.2 Αλτερνατιϖε Σπεχι�χατιονσ

Αφτερ ηαϖινγ χοντρολλεδ φορ ηετερογενειτψ ανδ χενσορινγ, ωε χηεχκ ηοω ρεγρεσσιον χοε′χιεντσ βε−

ηαϖε ωηεν ουρ σπεχι�χατιον ισ µοδι�εδ βψ αδδινγ ορ ρεµοϖινγ σοµε ρεγρεσσορσ. Ιν παρτιχυλαρ,

ωε µοδιφψ εθυατιον (17) το σηοω τηατ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ νοτ προξψινγ οτηερ χηαννελσ οφ

χοντριβυτιον αλρεαδψ δισχυσσεδ ιν τηε λιτερατυρε.

18Τηε 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).
19Ωε 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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Φιρστ, ωε ινχλυδε α σθυαρεδ τερµ φορ τηε εµπλοψµεντ λεϖελ. Ιν α ρεχεντ παπερ, Βοµβαρδινι ανδ

Τρεββι (2011) �νδ α ηυµπ−σηαπεδ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε σηαρε οφ ϖοτινγ ποπυλατιον ρεπρεσεντεδ

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 υνποπυλαριτψ ινδεξ χουλδ µασκ τηισ βεηαϖιορ. Ινδεεδ, ιφ

ωορκερσ χονσιδερ τηε ινδυστρψ ιν ωηιχη τηεψ αρε εµπλοψεδ το βε µορε ποπυλαρ τηαν οτηερσ, λαργε

σεχτορσ χαν βε χηαραχτεριζεδ βψ α ηιγη λεϖελ οφ ποπυλαριτψ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ιφ ϖοτερσ βελιεϖε

τηατ σµαλλ ινδυστριεσ αρε λεσσ συχχεσσφυλ ιν διστορτινγ πολιχιεσ τηρουγη λοββψινγ αχτιϖιτιεσ, τηεν εϖεν

σµαλλ σεχτορσ ωιλλ βε χηαραχτεριζεδ βψ α ηιγη λεϖελ οφ ποπυλαριτψ. Ασ α ρεσυλτ, τηε ινχλυσιον οφ α

σθυαρεδ τερµ φορ τηε εµπλοψµεντ σηαρε σηουλδ ινϖαλιδατε ουρ χονχλυσιονσ, ρεδυχινγ τηε χορρελατιον

βετωεεν ποπυλαριτψ ανδ ελεχτοραλ φυνδσ. Σεχονδ, ιν ελεχτιονσ ωηερε ονε χανδιδατε ισ ϖερψ λικελψ το

ωιν, σηε µαψ νοτ µαξιµιζε χοντριβυτιονσ, ανδ ηενχε νοτ προµισε τηε µαξιµυµ νυµβερ 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 τηισ ηψποτηεσισ.20 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 λιτερατυρε. 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 ινχυµβεντ ηασ α ηιγηερ προβαβιλιτψ

οφ ωιννινγ τηε σεχονδ ελεχτιον, εϖεν τηουγη τηε τωο χανδιδατεσ αρε εξ−αντε ιδεντιχαλ.

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 υνποπυλαριτψ ινδεξ, τηισ εστιµατορ

δοεσ νοτ αχχουντ φορ νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ. Ον τηε χοντραρψ, τηε ωαψ ιν ωηιχη ηετερογενειτψ

20Ωε δε�νε ασ λοπσιδεδ ελεχτιονσ τηοσε ελεχτιονσ ιν ωηιχη α χανδιδατε ηασ α ϖοτε σηαρε γρεατερ τηαν 75%:
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α⁄εχτσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ποπυλαριτψ ανδ χοντριβυτιονσ µαψ χηανγε αχροσσ τηε διστριβυτιον

οφ τηε λαττερ. Ιν τηισ χασε, α µεαν εστιµατορ ωουλδ νοτ 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 γκτ αλονγ τηε εντιρε διστριβυτιον οφ χοντριβυτιονσ ωιλλ προϖιδε φυρτηερ εϖιδενχε οφ α

ροβυστ χορρελατιον βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ ηαρδ µονεψ.

Φολλοωινγ Χηερνοζηυκοϖ ανδ Ηονγ (2002), ωε υσε α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον µετηοδ το

τεστ φορ τηε ποσσιβιλιτψ οφ νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ. Το εστιµατε τηε ϖεχτορ οφ παραµετερσ, Χηερ−

νοζηυκοϖ ανδ Ηονγ υσε αν αππροξιµατιον οφ τηε χονδιτιοναλ θυαντιλε εστιµατορ προποσεδ βψ Ποωελλ

(1986). Σινχε στανδαρδ µετηοδσ αρε νοτ αππροπριατε φορ εστιµατιον οφ α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσ−

σιον 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.

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 αβσολυτε λοσσ φυνχτιον χονϖεργεσ

το α λοχαλ µινιµυµ. Στανδαρδ ερρορσ αρε οβταινεδ βψ υσινγ α βοοτστραπ µετηοδ.

4.2.4 Ρεϖερσε Χαυσαλιτψ

Σινχε ιντερεστ γρουπσ� ποπυλαριτψ ισ βασεδ ον ϖοτερ περχεπτιονσ, α σιµυλτανειτψ προβλεµ χαν αρισε.

Ιτ µαψ ιν φαχτ βε τηε χασε τηατ, βψ οβσερϖινγ χοντριβυτιον λεϖελσ, ϖοτερσ µαψ χηανγε τηειρ οπινιον

αβουτ τηε ιντερεστ γρουπ. Φορ εξαµπλε, ιφ ϖοτερσ ϖιεω χοντριβυτιονσ ασ α σιγναλ οφ χορρυπτιον, τηεψ

µαψ βε δισαπποιντεδ βψ ιντερεστ γρουπσ χοντριβυτινγ µορε το ελεχτοραλ χαµπαιγνσ.

Ωε αδοπτ τηρεε δι⁄ερεντ στρατεγιεσ το εστιµατε εθυατιον (15). Φιρστ, ωε ρεπλαχε τηε υνποπυ−

λαριτψ ινδεξ ατ τιµε τ ωιτη ιτσ ϖαλυε ατ τιµε τ�1. Τηε υσε οφ α λαγγεδ ινδεπενδεντ ϖαριαβλε σηουλδ

παρτιαλλψ ρελαξ τηε ρεϖερσε χαυσαλιτψ προβλεµ. Σεχονδ, σινχε τηε υσε οφ λαγγεδ ϖαριαβλεσ χουλδ αλσο

βε µισλεαδινγ, ωε ρεπλαχε τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ωιτη α µεασυρε τηατ σηουλδ βε λεσσ σενσιτιϖε το

σιµυλτανειτψ χονσιδερατιονσ. Το συππορτ ουρ αναλψσισ, ωε υσε α δι⁄ερεντ ινδιχατορ οφ ΙΓ�σ υνποπ−

υλαριτψ βασεδ ον α συρϖεψ χονδυχτεδ βψ Ηαρρισ Πολλσ.21 Ιν παρτιχυλαρ, ωε χονσιδερ τηε ανσωερσ το

τηε φολλοωινγ θυεστιον: �∆ο ψου τηινκ εαχη οφ τηε φολλοωινγ (σεχτορσ) γενεραλλψ δο α γοοδ ορ βαδ

21Υνφορτυνατελψ, Ηαρρισ Πολλσ χοϖερ ονλψ νινε σεχτορσ. Ηαρρισ Πολλσ αρε αϖαιλαβλε ον τηε Ωεβ:
(ωωω.ηαρρισιντεραχτιϖε.χοµ/ΝεωσΡοοµ/ΗαρρισΠολλσ)

22



ϕοβ οφ σερϖινγ τηειρ χονσυµερσ?�. Ωιτη ρεσπεχτ το ουρ µαιν ινδιχατορ, τηισ ινδιχατορ σηουλδ βε λεσσ

εξποσεδ το ρεϖερσε χαυσαλιτψ προβλεµσ. Ινδεεδ, ιν τηε Γαλλυπ ινδεξ, σεϖεραλ διµενσιονσ χαν ιν�υ−

ενχε χιτιζενσ� εϖαλυατιονσ οφ βυσινεσσ σεχτορσ. Αµονγ οτηερσ, τηεσε διµενσιονσ ινχλυδε χονσυµερσ�

οπινιονσ, ινϖεστµεντ δεχισιονσ, σοχιαλ ρεσπονσιβιλιτψ, ταξατιον ρεγιµεσ ανδ πολιτιχαλ παρτιχιπατιον.

Πολιτιχαλ παρτιχιπατιον ιν τηε φορµ οφ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ χαν βε α χηαννελ τηρουγη ωηιχη σιµυλ−

τανειτψ προβλεµσ µαψ αρισε. Ιν χοντραστ, τηε Ηαρρισ ινδεξ ισ µορε ρελατεδ το τηε αβιλιτψ οφ α σεχτορ

το σερϖε ιτσ χονσυµερσ, ινϖιτινγ ρεσπονδεντσ το διστινγυιση βετωεεν τηισ σπεχι�χ διµενσιον ανδ

οτηερ µορε ενδογενουσ διµενσιονσ. Φιναλλψ, ωε υσε αν Ις αππροαχη το χοντρολ φορ τηε ενδογενειτψ

βιασ.

Α ϖαλιδ ινστρυµεντ µυστ βε στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ (ινστρυµεντ ρελε−

ϖανχε), βυτ βε χοµπλετελψ υνχορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ (ινστρυµεντ εξογενειτψ). Ασ εξχλυδεδ

ινστρυµεντ, ωε υσε τηε φραχτιον οφ ωοµεν οχχυπιεδ ιν προφεσσιοναλ ρολεσ.22 Τηε δατα σουρχε ισ τηε

Εθυαλ Εµπλοψµεντ Οππορτυνιτψ Χοµµισσιον ωηιχη χολλεχτσ δατα φροµ πυβλιχ ανδ πριϖατε εµπλοψ−

ερσ, ανδ υνιονσ ανδ λαβορ οργανιζατιονσ ον τηε χοµποσιτιον οφ τηειρ ωορκ φορχεσ βψ σεξ ανδ ραχε.

Χονχερνινγ τηε ινστρυµεντ ρελεϖανχε, τηερε ισ α ωιδε λιτερατυρε σηοωινγ τηατ χορπορατε ρεπυτατιον

ισ α ποσιτιϖε φυνχτιον οφ φεµαλε εµπλοψµεντ ατ τηε τοπ οχχυπατιονσ. Φορ ινστανχε, Βραµµερ ετ αλ.

(2009) �νδ τηατ τηε πρεσενχε οφ ωοµεν ον τοπ ποσιτιονσ ισ φαϖοραβλψ ϖιεωεδ ιν τηοσε σεχτορσ τηατ

οπερατε χλοσε το �ναλ χονσυµερσ. Τηε ιδεα ισ τηατ ινδυστριεσ γυαραντεεινγ εθυαλ οππορτυνιτιεσ χαν

ηαϖε α ποπυλαριτψ πρεµιυµ. Ινγλεηαρτ ετ αλ. (2002) δοχυµεντ τηε γροωινγ συππορτ φορ γενδερ

εθυαλιτψ ιν πυβλιχ οπινιον ανδ ηοω τηισ χονχεπτ ισ ιντιµατελψ ινϖολϖεδ ιν τηε προχεσσ οφ δεµοχρα−

τιζατιον. Οτηερ στυδιεσ συγγεστ τηατ µεν�σ πρεφερενχεσ τοωαρδσ ρεδιστριβυτιον ηαϖε χηανγεδ οϖερ

τιµε. Αχχορδινγ το ∆οεπκε ανδ Τερτιλτ (2009), ηυµαν χαπιταλ αχχυµυλατιον µαψ ηαϖε ινχρεασεδ

µεν�σ ινχεντιϖεσ το σηαρε ποωερ ωιτη ωοµεν. Σιµιλαρλψ, Φερν〈νδεζ ετ αλ. (2013) αργυε τηατ φεµαλε

παρτιχιπατιον ιν τηε λαβορ µαρκετ ηασ σηαπεδ µεν�σ πρεφερενχεσ ιν φαϖορ οφ γενδερ εθυαλιτψ. Φι−

ναλλψ, ϑενσεν ανδ Οστερ (2009) ηαϖε σηοων τηατ µεδια εξποσυρε ποσιτιϖελψ ε⁄εχτσ τηε ωαψ ιν ωηιχη

φεµαλε παρτιχιπατιον ιν σοχιετψ ισ περχειϖεδ βψ πυβλιχ οπινιον. Τηε �ρστ σταγε ρεγρεσσιον χον�ρµσ

τηε ρελεϖανχε οφ ουρ ινστρυµενταλ ϖαριαβλε.

Χονχερνινγ τηε ινστρυµεντ εξογενειτψ, ουρ ινστρυµεντ ισ υνλικελψ το βε χορρελατεδ ωιτη υν−

οβσερϖαβλε ϖαριαβλεσ ιν�υενχινγ τοταλ χοντριβυτιονσ φορ ατ λεαστ τωο ρεασονσ. Φιρστ, ωε εξχλυδεδ

22Τηε δε�νιτιον οφ προφεσσιοναλ ρολεσ ινχλυδεσ τηοσε οχχυπατιονσ ρεθυιρινγ ειτηερ χολλεγε γραδυατιον ορ εξπεριενχε
οφ συχη κινδ ανδ αµουντ ασ το προϖιδε α χοµπαραβλε βαχκγρουνδ: αχχουνταντσ ανδ αυδιτορσ, αιρπλανε πιλοτσ ανδ
ναϖιγατορσ, αρχηιτεχτσ, αρτιστσ, χηεµιστσ, δεσιγνερσ, διετιτιανσ, εδιτορσ, ενγινεερσ, λαωψερσ, λιβραριανσ, µατηεµατι−
χιανσ, νατυραλ σχιεντιστσ, ρεγιστερεδ προφεσσιοναλ νυρσεσ, περσοννελ ανδ λαβορ ρελατιονσ σπεχιαλιστσ, πηψσιχαλ σχιεντιστσ,
πηψσιχιανσ, σοχιαλ σχιεντιστσ, τεαχηερσ, συρϖεψορσ ανδ κινδρεδ ωορκερσ.
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τηοσε οχχυπατιονσ τηατ τψπιχαλλψ σετ βροαδ πολιχιεσ. Σεχονδ, ασ σηοων ιν Ταβλε 1, τηε φραχτιον οφ

µεν εµπλοψεδ ασ προφεσσιοναλσ ισ αλωαψσ λαργερ τηαν τηε φραχτιον οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν τηε σαµε

ρολεσ. Τηερεφορε, ιτ ισ δι′χυλτ το ιµαγινε α σιγνι�χαντ ιµπαχτ οφ φεµαλε µαναγεριαλ δεχισιονσ ον

τηε ινδυστρψ�σ χαµπαιγν �νανχινγ στρατεγιεσ.

Φιναλλψ, το αχχουντ φορ τηε χενσορινγ προβλεµ, ωε αλσο εστιµατε α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσ−

σιον µοδελ ωιτη Ις. Ασ σηοων βψ Χηερνοζηυκοϖ ανδ Ηανσεν (2008) ανδ Χηερνοζηυκοϖ ετ αλ.

(2014), τηισ τεχηνιθυε προδυχεσ εστιµατεσ ροβυστ το ωεακ ινστρυµεντσ. Τηε δισχοντινυιτψ οφ τηε

υνποπυλαριτψ ινδεξ δοεσ νοτ αλλοω υσ το υσε α θυαντιλε ρεγρεσσιον τεχηνιθυε αλσο ατ τηε �ρστ σταγε.

Τηερεφορε, ωε εστιµατε τηε χοντρολ ϖαριαβλε υσινγ τηε εµπιριχαλ χυµυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον οφ

τηε ρεσιδυαλσ φροµ τηε �ρστ σταγε ΟΛΣ ρεγρεσσιον. 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 τηεορετιχαλλψ

ε′χιεντ (σεε Χηερνοζηυκοϖ ετ αλ., 2014).

5 Ρεσυλτσ

Ταβλε 2 ρεπορτσ τηε 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 υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ ποσιτιϖε ανδ σιγνι�χαντ, βυτ τηισ χοε′χιεντ χουλδ βε εξτρεµελψ βιασεδ

βεχαυσε οφ τηε λαχκ οφ ιµπορταντ τιµε−ϖαρψινγ ρεγρεσσορσ ανδ τηε πρεσενχε οφ χενσορεδ οβσερϖατιονσ.

Χολυµν 2 δεαλσ ωιτη τηε φορµερ προβλεµ ιντροδυχινγ τωο ιµπορταντ σεχτοραλ ϖαριαβλεσ, ναµελψ,

τηε ϖαλυε αδδεδ οφ τηε σεχτορ ανδ τηε νυµβερ οφ τοταλ ωορκερσ εµπλοψεδ. Αχχορδινγ το Ταβλε 2,

ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ αρε ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε εµπλοψµεντ λεϖελ. Τηατ ισ, τηε σµαλλερ

τηε σεχτορ, τηε λοωερ τηε ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. 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 υνποπυλαριτψ ινχρεασεσ. Ηοωεϖερ,

τηισ ε⁄εχτ χοµεσ µαινλψ φροµ τηε σελεχτιον βιασ δυε το µισσινγ ινφορµατιον.23 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 οβσερϖατιονσ χηαραχτεριζεδ βψ α ποσιτιϖε λεϖελ

οφ χοντριβυτιονσ. Νοτιχε τηατ, νοω, αλλ χοε′χιεντσ δεχρεασε σιγνι�χαντλψ. Τηερεφορε, βεχαυσε οφ

23Τηε χοε′χιεντ οφ υνποπυλαριτψ φορ Χολυµν 1, ωηεν τηε σαµπλε ισ τηατ οφ Χολυµν 2, ισ 0:428. Τηισ µεανσ
τηατ φορ τηε εξχλυδεδ σεχτορσ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ χοντριβυτιονσ ισ ωεακερ. Τηε σαµε βιασ ισ
οβσερϖεδ φορ τηε Τοβιτ εστιµατεσ.
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τηε χενσορινγ προβλεµ, 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 ιµπαχτ οφ

υνποπυλαριτψ ον ελεχτοραλ φυνδσ ισ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, εσπεχιαλλψ ωηεν ωε χοντρολ

φορ ιµπορταντ σεχτοραλ ϖαριαβλεσ. Τηισ χον�ρµσ τηε τηεορετιχαλ πρεδιχτιον χονταινεδ ιν Προποσιτιον

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

Τηατ ισ, υνχενσορεδ οβσερϖατιονσ σηοω α ηιγη χορρελατιον βετωεεν �ϕδτ ανδ χϕκδτ. Ον τηε χοντραρψ,

τηε χοε′χιεντ οφ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ τενδσ το βε µορε σταβλε. Ινδεεδ, βψ λοοκινγ ατ τηε λαστ

χολυµν οφ Ταβλε 2, ωε ηαϖε τηατ α 1% ινχρεασε ιν τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α

0:37% ινχρεασε ιν τηε χοντριβυτιονσ παιδ βψ ΙΓσ. Τηισ ϖαλυε χοµεσ φροµ τηε µυλτιπλιχατιον οφ

τηε χοε′χιεντ οφ γκτ βψ τηε προβαβιλιτψ οφ βεινγ υνχενσορεδ (0:58) ανδ χοινχιδεσ ωιτη τηε λινεαρ

χοε′χιεντ εστιµατεδ ιν Χολυµν 2. Φιναλλψ, τηερε ισ εϖιδενχε οφ α τιµε τρενδ δετερµινινγ τηε

αµουντ οφ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ βετωεεν 2000 ανδ 2004. Ηοωεϖερ, δυε το µεασυρεµεντ χηοιχεσ,

τηε χοε′χιεντ οφ γκτ χουλδ βε ποτεντιαλλψ βιασεδ. Τηισ προβλεµ ωιλλ βε αδδρεσσεδ ιν τηε λαστ παρτ

οφ τηε σεχτιον.
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Ταβλε 2: Φιξεδ ε⁄εχτσ εστιµατεσ

Λινεαρ Λινεαρ Τοβιτ

(αλλ οβσ.) (υνχενσ. οβσ.)

Χονσταντ −2.005∗∗∗ −7.262∗∗∗ 7.091∗∗∗ 5.890∗∗∗

(0.266) (0.563) (0.188) (0.316)

Υνποπυλαριτψ 0.414∗∗∗ 0.365∗∗∗ 0.156∗∗∗ 0.140∗∗∗ 0.646∗ 0.643∗∗

(0.075) (0.076) (0.041) (0.042) (0.384) (0.319)

Προβαβιλιτψ 1.631∗∗∗ 1.631∗∗∗ 0.292∗∗∗ 0.293∗∗∗ 5.810∗∗∗ 5.809∗∗∗

(0.015) (0.015) (0.028) (0.028) (0.221) (0.220)

Εµπλοψµεντ 1.004∗∗∗ 0.236∗∗∗ 0.748

(0.125) (0.064) (0.514)

ςαλυε Αδδεδ 0.128∗∗ 0.018 0.056

(0.052) (0.023) (0.102)

Ψεαρ 2002 0.901∗∗∗ 0.889∗∗∗ 0.084∗∗∗ 0.085∗∗∗

(0.061) (0.066) (0.027) (0.029)

Ψεαρ 2004 0.926∗∗∗ 0.756∗∗∗ 0.273∗∗∗ 0.241∗∗∗

(0.057) (0.070) (0.024) (0.031)

Τιµε 0.242∗∗∗ 0.216∗∗∗

(0.042) (0.046)

Οβσερϖατιονσ 33,035 33,035 19,237 19,237 33,035 33,035

Ρ−σθυαρεδ 0.426 0.429 0.214 0.215

Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ.

Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%

Το προβε φυρτηερ ουρ χονχλυσιον τηατ τηε υνποπυλαριτψ οφ αν ιντερεστ γρουπ ισ ποσιτιϖελψ ασ−

σοχιατεδ ωιτη ιτσ χοντριβυτιον λεϖελσ, ωε αυγµεντ ουρ εχονοµετριχ µοδελ βψ χονσιδερινγ ποσσιβλε

χονφουνδινγ σπεχι�χατιονσ. Ταβλε 3 προποσεσ α βαττερψ οφ αλτερνατιϖε µοδελσ. Χολυµν 1 εξαµινεσ

ωηετηερ τηε υνποπυλαριτψ 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 µορε ποπυλαρ

ϖερψ λαργε ανδ ϖερψ σµαλλ σεχτορσ. Ηοωεϖερ, εϖεν ωιτη τηισ σπεχι�χατιον, χοντριβυτιονσ ρεµαιν

ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη υνποπυλαριτψ. 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

26



υνποπυλαριτψ ινδεξ ρεµαινσ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Τηε σαµε ισ τρυε ιν Χολυµν 3,

ωηερε ωε χονσιδερ ονλψ χλοσε ραχεσ, βυτ τηε χοε′χιεντ οφ γκτ ισ σµαλλερ 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, ανδ τηερεφορε πολιχψ φαϖορσ αρε µορε χοστλψ. Νοτιχε τηατ τηε χοε′χιεντ ον τηε προβ−

αβιλιτψ οφ ωιννινγ ισ ηιγηερ ιν χλοσε ραχεσ τηαν ιν λοπσιδεδ ελεχτιονσ. 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 Χολ−

υµν 4 ωε ρεπλαχεδ τηε εξ−ποστ ελεχτιον µαργινσ ωιτη τηε ινφορµατιον ον ινχυµβεντ χανδιδατεσ.

Νονετηελεσσ, ουρ χονχλυσιονσ αρε ροβυστ το αλλ σπεχι�χατιονσ προποσεδ ιν Ταβλε 3.

Ταβλε 3: Φιξεδ ε⁄εχτσ Τοβιτ (αλτερνατιϖε µοδελσ)

Εµπ. σθ. Λοπσιδεδ Χλοσε Ινχυµβεντ

Υνποπυλαριτψ 0.682∗∗ 0.920∗∗∗ 0.665∗ 1.827∗∗∗

(0.347) (0.300) (0.385) (0.541)

Προβαβιλιτψ 5.808∗∗∗ 2.735∗∗∗ 11.023∗∗∗

(0.220) (0.076) (0.230)

Ινχυµβεντ 6.360∗∗∗

(0.095)

Εµπλοψµεντ 1.568 2.145 1.279 3.157∗

(1.250) (2.190) (1.275) (1.878)

Εµπλοψµεντ σθ. −0.038 −0.078 −0.025 −0.134

(0.063) (0.097) (0.066) (0.087)

ςαλυε Αδδεδ 0.028 0.143 −0.015 0.127

(0.099) (0.133) (0.112) (0.129)

Τιµε 0.231∗∗∗ 0.864∗∗∗ 0.088∗ 0.563∗∗∗

(0.050) (0.072) (0.053) (0.071)

Οβσερϖατιονσ 33,035 11,580 21,455 33,349

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ.

Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%

Εϖεν ιφ ουρ σπεχι�χατιονσ αϖοιδ τηε στρονγ παραµετριχ ασσυµπτιονσ οφ τραδιτιοναλ Τοβιτ εστιµα−

τορσ, τηεψ χαννοτ χαπτυρε νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ ιν τηε ε⁄εχτσ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ αχροσσ
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τηε διστριβυτιον οφ χοντριβυτιονσ. Μορεοϖερ, τηε ιµπαχτ οφ υνποπυλαριτψ ον χοντριβυτιονσ µιγητ

χηανγε ωηεν χοντριβυτιονσ ρισε. Το αδδρεσσ τηεσε ισσυεσ, ωε υσε τηε χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον

τεχηνιθυε προποσεδ βψ Χηερνοζηυκοϖ ανδ Ηονγ (2002). Φιγυρε 2 σηοωσ βοτη τηε χοε′χιεντσ ανδ

τηε χον�δενχε ιντερϖαλσ οφ τηε χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον.

Σινχε υντιλ τηε 30τη θυαντιλε οβσερϖατιονσ αρε χενσορεδ, τηε �ρστ χοε′χιεντ ρεφερσ το τηισ θυαν−

τιλε. Τηε εστιµατεδ χοε′χιεντ οφ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ αλωαψσ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνιφ−

ιχαντ ατ 5%. Ιν οτηερ ωορδσ, εϖεν α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον χον�ρµσ τηε ϖαλιδιτψ οφ Προποσι−

τιον 2. Ηοωεϖερ, ωε χαν νοτιχε α τενδενχψ οφ τηισ χοε′χιεντ το δεχρεασε ωηεν χοντριβυτιον λεϖελσ

ινχρεασε. Τηε εξιστενχε οφ δεχρεασινγ µαργιναλ ρετυρνσ ρεϖεαλσ α χονχαϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν

υνποπυλαριτψ ανδ χοντριβυτιονσ. Σινχε α νονλινεαρ ρελατιονσηιπ χουλδ βε δυε το σοµε υνοβσερϖεδ

φαχτορσ ιν�υενχινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ χοντριβυτιονσ, αδδιτιοναλ ροβυστνεσσ

χηεχκσ αρε νεεδεδ. Ιν χοντραστ, τηε µαργιναλ ιµπαχτ οφ τηε ελεχτοραλ προβαβιλιτψ ισ �ρστ ινχρεασ−

ινγ ανδ τηεν δεχρεασινγ ιν τηε χοντριβυτιον λεϖελσ. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ ισ

εξτρεµελψ ιµπορταντ το ραισε µονεψ ιν χλοσε ραχεσ. Τηε εµπλοψµεντ λεϖελ ιµπαχτσ σιγνι�χαντλψ

ον χοντριβυτιονσ ονλψ ιν τηε λοωεστ ανδ ιν τηε ηιγηεστ δεχιλεσ, ωηερεασ τηε χοε′χιεντ οφ τηε ϖαλυε

αδδεδ ισ αλωαψσ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ.
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Φιγυρε 2: Χενσορεδ Θυαντιλε Ρεγρεσσιονσ (Χοε′χιεντσ ανδ Χον�δενχε Ιντερϖαλσ)

Αλτηουγη α χενσορεδ θυαντιλε ρεγρεσσιον αππροαχη ισ α ποωερφυλ τεχηνιθυε το εστιµατε µοδελσ

ωιτη χενσορινγ ανδ νοναδδιτιϖε ηετερογενειτψ, σιµυλτανειτψ προβλεµσ µαψ στιλλ υνδερµινε ουρ

χονχλυσιονσ. Ιν Ταβλε 4, ωε ρε−εστιµατε εθυατιον (15) υσινγ α λαγγεδ ϖαριαβλε αππροαχη, τηε Ηαρρισ

Πολλ ινδεξ ανδ αν Ις µετηοδ. Ωε αλσο ινχλυδε τηε ινϖερσε Μιλλσ� ρατιο το αχχουντ φορ χενσορινγ

ανδ σελεχτιον προβλεµσ.

Χολυµν 1 σηοωσ τηε εστιµατεσ οφ α σιµπλε �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ ιν ωηιχη τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ

οφ σεχτορ κ ατ τιµε τ ηασ βεεν ρεπλαχεδ ωιτη ιτσ ϖαλυε ατ τιµε τ � 1. Τηε χοε′χιεντ οφ τηε

λαγγεδ ϖαριαβλε ισ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ατ 5%. Ηοωεϖερ, µορε προπερ τεστσ αρε

νεεδεδ βεφορε δραωινγ ανψ χονχλυσιον ον α χαυσαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε υνποπυλαριτψ οφ αν

ΙΓ ανδ ιτσ χοντριβυτιον λεϖελσ. Χολυµν 2 οφ Ταβλε 4 ρεπορτσ τηε εστιµατεσ οφ εθυατιον (15) ωηεν

τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ µεασυρεδ υσινγ τηε Ηαρρισ Πολλ θυεστιον. Ιν παρτιχυλαρ, ωε τοοκ τηε

δι⁄ερενχε βετωεεν τηε περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ τηατ βελιεϖε σεχτορ κ δοεσ α βαδ ϕοβ ιν σερϖινγ

ιτσ χυστοµερσ ανδ τηε περχενταγε οφ ποσιτιϖε ανσωερσ. Ασ µεντιονεδ αβοϖε, σινχε τηε Ηαρρισ Πολλ

θυεστιον ρεφερσ το α πρεχισε σεχτοραλ διµενσιον − ναµελψ, χυστοµερ σατισφαχτιον − τηε ρελατιϖε ανσωερσ

σηουλδ βε λεσσ ρελατεδ το λοββψινγ αχτιϖιτιεσ. Εϖεν ιν Χολυµν 2, τηε χοε′χιεντ ον τηε υνποπυλαριτψ
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ινδεξ ισ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Τηε εστιµατεσ οφ α �ξεδ ε⁄εχτσ µοδελ ωιτη α ποσσιβλψ

ενδογενουσ ρεγρεσσορ αρε ρεπορτεδ ιν Χολυµν 3 οφ Ταβλε 4.

Τηε �ρστ−σταγε Φ−τεστ σηοωσ τηατ ουρ ινστρυµεντ ισ στρονγλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε Γαλλυπ ινδεξ.

Ιν λινε ωιτη τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον εθυαλ οππορτυνιτιεσ ανδ χορπορατε ρεπυτατιον, ωε φουνδ α

νεγατιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε περχενταγε οφ ωοµεν ιν προφεσσιοναλ ρολεσ ανδ τηε υνποπυλαριτψ

ινδεξ (σεε Αππενδιξ Χ). Σεχονδ−σταγε εστιµατεσ χον�ρµ Προποσιτιον 2 ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν

τηε ΙΓσ� υνποπυλαριτψ ανδ χοντριβυτιον λεϖελσ. Νοτε τηατ, ονχε ωε χοντρολ φορ ρεϖερσε χαυσαλιτψ,

τηε µαργιναλ ιµπαχτ οφ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ βεχοµεσ ηιγηερ. Τηατ ισ, τηε ε⁄εχτ οφ υνποπυλαριτψ

ον χοντριβυτιονσ βεχοµεσ εϖεν µορε ιµπορταντ ωηεν ωε τακε ιντο αχχουντ τηε σιµυλτανειτψ βιασ.

Ιν Αππενδιξ Χ, ωε αλσο περφορµ τωο αδδιτιοναλ τεστσ, χονστρυχτινγ ροβυστ χον�δενχε ιντερϖαλσ φορ

ουρ Ις εστιµατεσ.
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Ταβλε 4: Λαγγεδ υνποπυλαριτψ, Ηαρρισ ινδεξ ανδ Ις−ΦΕ

Λαγγεδ Ηαρρισ Ις−ΦΕ (ΙΙ σταγε)

Χονσταντ −45.758∗∗∗ 128.911∗∗∗

(2.720) (28.173)

Υνποπυλαριτψ 0.212∗∗ 0.125∗∗∗ 1.747∗∗∗

(0.100) (0.012) (0.450)

Προβαβιλιτψ 11.328∗∗∗ 10.724∗∗∗ 11.800∗∗∗

(0.164) (0.189) (0.098)

Εµπλοψµεντ −0.700 −66.384∗∗∗ 3.107∗∗∗

(0.923) (10.643) (0.848)

Εµπλοψµεντ σθ. 0.150∗∗∗ 3.274∗∗∗ −0.113∗∗∗

(0.043) (0.433) (0.044)

ςαλυε Αδδεδ 0.039 −3.041∗∗∗ 0.121∗∗

(0.131) (1.066) (0.052)

Ψεαρ 2002 0.597 1.142∗∗∗

(0.324) (0.154)

Ψεαρ 2004 −0.113 −1.869∗∗ 2.071∗∗∗

(0.090) (0.801) (0.068)

Μιλλσ� ρατιο 9.222∗∗∗ 7.789∗∗∗ 8.696∗∗∗

(0.171) (0.162) (0.083)

Φ(2, 30363) 773.12∗∗∗

Οβσερϖατιονσ 17,667 7,705 30,389

Ρ−σθυαρεδ 0.35 0.58 0.57

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ.

Σιγνι�χαντ ατ ∗10% ;∗∗5%; ∗∗1%

Τηε λατεστ εξερχισε δεαλσ ωιτη βοτη σιµυλτανειτψ ανδ χενσορινγ. Σινχε α χενσορεδ θυαντιλε ρε−

γρεσσιον µοδελ ωιτη ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ περφορµσ ωελλ ωηεν ερρορσ αρε νορµαλ ανδ ηοµοσκεδασ−

τιχ, ανδ ιτ ουτπερφορµσ Τοβιτ εστιµατεσ ιν χασε οφ ηετεροσκεδαστιχιτψ, ωε αλσο εστιµατε α χενσορεδ

θυαντιλε ρεγρεσσιον µοδελ ωιτη Ις. Ιν τηισ ωαψ, ωε χαν τεστ ωηετηερ ουρ ρεσυλτσ χηανγε ωιτη τηε

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

ε⁄εχτσ. Αγαιν, τηε εµπιριχαλ εϖιδενχε χον�ρµσ τηε εξιστενχε οφ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν
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ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ ανδ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ (Φιγυρε 3). Ιν αδδιτιον, ονχε ωε χοντρολ φορ

ενδογενειτψ προβλεµσ, τηε χοε′χιεντ οφ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ τενδσ το βε σµαλλερ ανδ χονσταντ

αχροσσ θυαντιλεσ. Χοµπαρινγ Φιγυρεσ 2 ανδ 3 ωιτη τηε λαστ χολυµν οφ Ταβλε 4, ωε χαν ινφερ τωο

διστινχτ φαχτσ. Φιρστ, α ποολεδ ρεγρεσσιον αππροαχη τενδσ το προδυχε σµαλλερ χοε′χιεντσ φορ γκτ βε−

χαυσε ωε δο νοτ τακε ιντο αχχουντ τιµε−ινϖαριαντ ηετερογενειτψ. Σεχονδ, τιµε−ϖαριαντ ηετερογενειτψ

α⁄εχτσ µαινλψ τηοσε σεχτορσ τηατ χοντριβυτε λεσσ το ελεχτοραλ χαµπαιγνσ.
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Φιγυρε 3: Χενσορεδ Θυαντιλε Ις (Χοε′χιεντσ ανδ Χον�δενχε Ιντερϖαλσ)
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6 Χονχλυσιον

Σταρτινγ φροµ τηε µαιν στψλιζεδ φαχτσ ον χαµπαιγν �νανχινγ βψ βυσινεσσ ιντερεστ γρουπσ, ωε προ−

ποσεδ ανδ τεστεδ α τηεορετιχαλ µοδελ ιν ωηιχη χαµπαιγν χοντριβυτιονσ δεπενδ ον ιντερεστ γρουπ

ποπυλαριτψ. Αχχορδινγ το ουρ µοδελ, ϖαριατιονσ ιν τηε µονεψ σπεντ ον πολιτιχαλ χαµπαιγνσ βψ α

γιϖεν ινδυστρψ δεπενδ ον τηατ ινδυστρψ�σ ρεπυτατιον. Μορε σπεχι�χαλλψ, τηε ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ

φροµ α γιϖεν ινδυστρψ αρε αλωαψσ δεχρεασινγ ιν ιτσ ποπυλαριτψ. Τηε ιντυιτιον βεηινδ τηισ ρεσυλτ

ισ ρατηερ στραιγητφορωαρδ: τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ τηατ α λοββψ ισ ωιλλινγ το παψ, µυστ ατ

λεαστ ρεχοϖερ τηε ποπυλαριτψ λοστ βψ α χανδιδατε ιν συππορτινγ ιτσ ποσιτιονσ, ανδ σινχε χοντριβυ−

τιονσ φροµ ινδυστριεσ τηατ αρε περχειϖεδ λεσσ φαϖοραβλψ βψ χιτιζενσ αρε λεσσ ε⁄εχτιϖε ιν ιν�υενχινγ

ϖοτερσ, ιντερεστ γρουπσ τηατ ρεπρεσεντ τηεσε βυσινεσσ ιντερεστσ ωιλλ τενδ το σπενδ µορε (λεσσ) ωηεν

τηεψ εξπεριενχε α νεγατιϖε (ποσιτιϖε) ποπυλαριτψ σηοχκ. Υσινγ δατα βασεδ ον Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ,

εχονοµετριχ αναλψσισ χον�ρµσ τηε τηεορετιχαλ ρεσυλτσ.

Ινδυστρψ λεϖελ ποπυλαριτψ τηερεφορε πλαψσ αν ιµπορταντ ρολε ιν δετερµινινγ πολιτιχαλ παρτιχιπα−

τιον τηρουγη χαµπαιγν χοντριβυτιονσ. Τηισ σεεµσ το συγγεστ τηατ ϖοτερσ µακε υσε οφ τηε ινφορ−

µατιον ρελατιϖε το ηοω πολιτιχιανσ αρε �νανχινγ τηειρ χαµπαιγνσ ωηεν χαστινγ τηειρ ϖοτε. Τηυσ

µαινταινινγ α γοοδ ρεπυτατιον, µαψ βε α ϖαλιδ ωαψ φορ αν ινδυστρψ το συχχεσσφυλλψ χονταιν ιτσ

πολιτιχαλ χοστσ. Αν οπεν ισσυε φορ φυτυρε ρεσεαρχη ινϖολϖεσ γατηερινγ α βεττερ υνδερστανδινγ ον

ηοω χοµπετιτιον φορ πολιχψ φαϖορσ ωιτηιν ινδυστριεσ ιντεραχτσ ωιτη τηε ινδυστρψ�σ ποπυλαριτψ, το

δετερµινε χαµπαιγν χοντριβυτιονσ. Μορεοϖερ, ιτ µαψ βε ιντερεστινγ το εξπλορε ωηετηερ χαµπαιγν

αδϖερτισινγ α⁄εχτσ ϖοτερ πρεφερενχεσ οϖερ τιµε.
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Αππενδιξ

Α. Προοφσ

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

ν 6=κ Χ
�
ϕ;ν ασ τηε εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ εξχλυδινγ τηοσε φροµ γρουπ κ ανδ Χ

�κ
ϕ =

Π

ν 6=κ Χϕ;ν,

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

Αλσο,
Π

ν δϖ(γν+π
�
ϕ;ν),

Π

ν 6=κ δϖ(γν+π
�
ϕ;ν) ανδ

Π

ν 6=κ δϖ(γν+πϕ;ν) 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 ιντερ−

αχτσ, 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

ν 6=κ
Χ�ϕ;ν)� η

�

Ξ

ν 6=κ
Χϕ;ν

�

�
Ξ

ν
δϖ(γν + π

�
ϕ;ν)�

Ξ

ν 6=κ
δϖ(γβ + πϕ;ν); (Α1)

Νοω ιν ορδερ το µαξιµιζε ηερ χηανχεσ οφ βεινγ ελεχτεδ, εαχη χανδιδατε ωιλλ αχχεπτ ο⁄ερσ φροµ

εαχη ΙΓ ωιτη ωηιχη ιτ ιντεραχτσ (ι.ε., τηοσε φορ ωηιχη �ϕ;ν = 1) ονλψ ιφ ηΧϕ;ν � δϖ(γν + πϕ;ν), σο

τηατ ωηεν ιντερεστ γρουπ κ δοεσ νοτ χοντριβυτε, χανδιδατε ϕ ωιλλ οπτιµαλλψ σετ πϕ;κ = �γκ ανδ

ωιλλ σετ πϕ;ν = π
�
ϕ;ν φορ εϖερψ ν 6= κ. Τηισ ιµπλιεσ τηατ φορ εϖερψ ΙΓ, ουτ οφ εθυιλιβριυµ βελιεφσ ον

χοντριβυτιονσ ανδ πολιχιεσ αρε ωελλ δε�νεδ σο τηατ ��κ1 = ��κ1 (Χ�κ1 ;Χ�κ2 ) = ��κ1 (Χ�κ�1 ;Χ�κ�2 ).

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

Χκ�ϕ � δϖ(γκ + π
�
ϕ:κ)=η; (Α2)

ωηερε δϖ(γκ + 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 ινδυχεσ βοτη παρτιεσ το

αδοπτ α πολιχψ π�ϕ;κ τηατ σατισ�εσ τηε φολλοωινγ χονδιτιον:

��κϕ =
�δ0ϖ(γκ + π

�
ϕ:κ)=η

δ0ΙΓ(ρκ � π
�
ϕ;κ)

;8ϕ 2 φ1; 2γ ; (Α3)
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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 ρεσπεχ−

τιϖελψ στριχτλψ ινχρεασινγ ανδ χονϖεξ ιν (γκ + π
�
ϕ;κ), ανδ στριχτλψ ινχρεασινγ ανδ στριχτλψ χονϖεξ ιν

(ρκ � π
�
ϕ;κ), ωε οβταιν τηατ π

�
ϕ;κ ισ α ωεακλψ δεχρεασινγ φυνχτιον οφ γκ βυτ τηατ

�

�

�
≅π�ϕ;κ=≅γκ

�

�

�
< 1, σο

τηατ (γκ + π
�
ϕ;κ) ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν γκ: Ιτ αλσο φολλοωσ νατυραλλψ τηατ π

�
ϕ;κ ισ στριχτλψ ινχρεασινγ

ιν ��κϕ .

Προοφ οφ Προποσιτιον 2. Χονσιδερινγ ελεχτοραλ µοτιϖεσ, τηεσε αππλψ ωηενεϖερ 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(ρκ � π
�
�ϕ;κ)� δΙΓ(ρκ � π

�
ϕ;κ)] > 1; (Α4)

ωηερε Χ
�

ϕ =
Π

κ δϖ(γκ + π
�
ϕ:κ)=η ισ τηε µινιµυµ λεϖελ οφ χοντριβυτιονσ τηατ ισ νεχεσσαρψ 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 ιφ τηε µαργιναλ βενε�τ οφ ενηανχινγ ονε χανδιδατε�σ χηανχεσ

οφ βεινγ ελεχτεδ δι⁄ερ φορ ανψ τωο διστινχτ ιντερεστ γρουπσ κ; λ 2 Κ ωιτη κ 6= λ, ιτ φολλοωσ τηατ

[δΙΓ(ρκ � π
�
�ϕ;κ) � δΙΓ(ρκ � π

�
ϕ;κ)] 6= [δΙΓ(ρλ � π

�
�ϕ;λ) � δΙΓ(ρλ � 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,

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.

Νοτιχε αλσο, τηατ ιν ορδερ φορ τηερε το βε λεσσ τηαν Κ � 1 ΙΓσ τηατ �νανχε χανδιδατεσ ονλψ φορ

ιν�υενχε µοτιϖεσ (ι.ε., µορε τηαν ονε φορ ωηιχη ελεχτοραλ µοτιϖεσ αππλψ), τηερε µυστ εξιστ ατ λεαστ

τωο διστινχτ ιντερεστ γρουπσ κ; λ 2 Κ ωιτη κ 6= λ συχη τηατ ρκ > ρλ, φορ ωηιχη [δΙΓ(ρκ � π
�
�ϕ;κ) �

δΙΓ(ρκ � π
�
ϕ;κ)] = [δΙΓ(ρλ� π

�
�ϕ;λ)� δΙΓ(ρλ� π

�
ϕ;λ)]. Βψ (Α3) τηισ χαν οχχυρ ονλψ φορ α σπεχι�χ ϖαλυε

35



οφ (γλ � γκ), ανδ τηισ ϖαλυε µυστ βε στριχτλψ ποσιτιϖε ιµπλψινγ τηατ κ µυστ βε µορε ποπυλαρ τηαν

λ.

Χορολλαρψ 3 (ι) Τηε ονλψ χανδιδατε τηατ µαψ ρεχειϖε χοντριβυτιονσ φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ ισ τηε εξ−

αντε αδϖανταγεδ χανδιδατε. (ιι) Χοντριβυτιονσ φροµ εϖερψ ιντερεστ γρουπ κ 2 Κ αρε αλωαψσ ωεακλψ

ινχρεασινγ ιν τηε εξ−αντε ελεχτοραλ 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

ιν�υενχε µοτιϖεσ

ανδ

2) Γιϖεν τηατ ουτ οφ εθυιλιβριυµ πολιχιεσ αρε ωελλ δε�νεδ, (ι.ε. πϕ;κ = π
�
ϕ;κ φορ ανψ 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. Υνποπυλαριτψ 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 ποσι−

τιϖε, Σοµεωηατ ποσιτιϖε, Νευτραλ, Σοµεωηατ νεγατιϖε, ορ ςερψ νεγατιϖε∀. Ωε χαλχυλατε τηε νετ

περχενταγε οφ ποσιτιϖε ανσωερσ φορ εαχη σεχτορ:

ΝΠκτ = %ϖερψ ποσιτιϖετ + ω(%ποσιτιϖετ �%νεγατιϖετ)�%ϖερψ νεγατιϖετ: (Β1)

ωηερε ω = 1=2. 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 ΝΠκτ ωιτη ΝΠ τ ανδ ΝΠ τ, ωε

οβταιν ουρ υνποπυλαριτψ ινδεξ ασ φολλοωσ:

γκτ =

�

1�
ΝΠκτ �ΝΠ τ
(ΝΠ τ �ΝΠ τ)

�

� 100; (Β2)

ωηερε γκτ 2 [0; 100].
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Χ. Φιρστ−Σταγε Εστιµατεσ ανδ Ωεακ Ινστρυµεντ Τεστσ

Ιν τηισ αππενδιξ, ωε προϖιδε τηε �ρστ−σταγε εστιµατεσ οφ τηε �ξεδ−ε⁄εχτσ Ις εστιµατορ ρεπορτεδ ιν

Χολυµν 3 οφ Ταβλε 5. Φολλοωινγ Φινλαψ ανδ Μαγνυσσον (2009), ωε αλσο περφορµ τηε Ανδερσον−

Ρυβιν (ΑΡ) τεστ ανδ τηε τραδιτιοναλ Ωαλδ τεστ το χον�ρµ τηε ρελιαβιλιτψ οφ ουρ εστιµατεσ. Ωε

εστιµατεδ τηε σεχονδ−σταγε χοε′χιεντ οφ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ανδ ιτσ ροβυστ χον�δενχε ιντερϖαλ

(σεε Φιγυρε Χ1).

Ταβλε Χ1: Φιρστ−σταγε Ις εστιµατεσ

Προβαβιλιτψ −0.005

( 0.008)

Εµπλοψµεντ −1.899∗∗∗

(0.033)

Εµπλοψµεντ σθ. 0.100∗∗∗

(0.001)

ςαλυε Αδδεδ −0.052∗∗∗

(0.004)

Ψεαρ 2002 0.324∗∗∗

(0.004)

Ψεαρ 2004 0.086∗∗∗

(0.006)

Μιλλσ −0.005

(0.007)

Ωοµεν/Μεν (προφεσσιοναλσ) −1.703∗∗∗

(0.061)

Ωεακ−ινστρυµεντσ ροβυστ τεστσ

Φ−τεστ (2, 30364) 773.12∗∗∗

ΑΡ [�2(2)] 7.98∗∗∗

Ωαλδ [�2(1)] 8.03∗∗∗

Στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ.

Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%.
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95% CI = [0.471, 2.588]
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Φιγυρε Χ1: Ωεακ Ινστρυµεντ Τεστσ φορ προφεσσιοναλσ
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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 Πολιτ−

ιχαλ 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 εµπιρ−

ιχαλ αναλψσισ. Φινανχιαλ συππορτ φροµ ΧΙΣΕΠΣ ατ τηε Υνιϖερσιτψ οφ Μιλανο−Βιχοχχα ισ γρατεφυλλψ

αχκνοωλεδγεδ. Αλλ ερρορσ ρεµαιν ουρ οων.
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Τεχηνιχαλ Αππενδιξ ∆: Χενσορεδ Θυαντιλε Ρεγρεσσιονσ (Νοτ

Ιντενδεδ φορ Πυβλιχατιον)

Ταβλε ∆1: Χενσορεδ Θυαντιλε Ρεγρεσσιον

30 40 50 60 70 80 90

Υνποπυλαριτψ

Χοεφ 0.405 0.427 0.382 0.331 0.226 0.174 0.086

λοωερ� 0.158 0.307 0.294 0.241 0.186 0.147 0.049

υππερ� 0.553 0.518 0.456 0.383 0.264 0.216 0.140

Προβαβιλιτψ

Χοεφ 1.804 2.203 2.393 2.502 2.411 2.291 2.215

λοωερ� 1.733 2.166 2.306 2.413 2.378 2.264 2.182

υππερ� 1.896 2.255 2.544 2.661 2.466 2.329 2.250

Εµπλοψµεντ

Χοεφ −0.230 −0.087 −0.054 −0.002 0.005 0.029 0.100

λοωερ� −0.373 −0.128 −0.101 −0.046 −0.021 −0.006 0.068

υππερ� −0.162 −0.036 −0.016 0.051 0.041 0.076 0.128

Εµπλοψµεντ σθ.

Χοεφ 0.020 0.009 0.007 0.003 0.002 0.000 −0.006

λοωερ� 0.014 0.006 0.005 0.000 0.000 −0.003 −0.007

υππερ� 0.029 0.012 0.010 0.006 0.004 0.003 −0.003

ςαλυε Αδδεδ

Χοεφ 0.119 0.107 0.097 0.078 0.065 0.060 0.065

λοωερ� 0.098 0.095 0.088 0.073 0.054 0.052 0.052

υππερ� 0.152 0.120 0.107 0.084 0.072 0.071 0.083

Τιµε

Χοεφ 0.291 0.157 0.136 0.141 0.141 0.164 0.229

λοωερ� 0.227 0.134 0.114 0.120 0.118 0.141 0.201

υππερ� 0.370 0.183 0.169 0.166 0.161 0.191 0.262

Χονσταντ

Χοεφ −585.554 −316.958 −275.209 −284.810 −284.192 −329.350 −457.235

λοωερ� −743.224 −370.847 −341.310 −335.796 −325.004 −383.939 −524.116

υππερ� −456.612 −271.336 −232.431 −243.315 −238.444 −283.333 −402.167

�Υππερ ανδ λοωερ βουνδσ οφ τηε 95% χον�δενχε ιντερϖαλ.
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Ταβλε ∆2: Χενσορεδ Θυαντιλε Ρεγρεσσιον ωιτη Ις

30 40 50 60 70 80 90

Υνποπυλαριτψ

Χοεφ 0.091 0.201 0.172 0.182 0.157 0.140 0.145

λοωερ� −0.227 0.054 0.055 0.061 0.097 0.079 0.082

υππερ� 0.286 0.365 0.282 0.271 0.243 0.188 0.245

Προβαβιλιτψ

Χοεφ 1.774 2.185 2.364 2.488 2.381 2.292 2.129

λοωερ� 1.693 1.959 1.980 2.378 1.969 2.261 0.748

υππερ� 1.962 2.249 2.643 2.604 2.455 2.335 2.235

Εµπλοψµεντ

Χοεφ −0.237 −0.049 −0.037 0.009 0.031 0.064 0.165

λοωερ� −0.425 −0.095 −0.088 −0.038 −0.009 0.022 0.120

υππερ� −0.120 0.032 0.082 0.065 0.073 0.097 0.214

Εµπλοψµεντ σθ.

Χοεφ 0.019 0.006 0.005 0.002 0.000 −0.002 −0.009

λοωερ� 0.011 0.000 −0.003 −0.002 −0.002 −0.004 −0.012

υππερ� 0.029 0.009 0.008 0.005 0.003 0.001 −0.007

ςαλυε Αδδεδ

Χοεφ 0.126 0.107 0.099 0.080 0.064 0.057 0.055

λοωερ� 0.098 0.092 0.079 0.071 0.054 0.051 0.040

υππερ� 0.165 0.122 0.110 0.088 0.072 0.066 0.070

Τιµε

Χοεφ 0.347 0.182 0.143 0.150 0.151 0.165 0.224

λοωερ� 0.244 0.150 −0.026 0.136 0.128 0.140 0.069

υππερ� 0.416 0.248 0.179 0.178 0.213 0.177 0.259

Χονσταντ

Χοεφ −697.263 −367.716 −288.081 −303.014 −304.162 −331.727 −447.171

λοωερ� −835.578 −498.154 −361.026 −358.379 −426.391 −355.376 −518.760

υππερ� −491.449 −304.794 52.146 −274.023 −258.245 −280.460 −131.504

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

45



Τεχηνιχαλ Αππενδιξ Ε: Ρεγρεσσιονσ ωιτη α ρε−δε�νεδ υνποπ−

υλαριτψ ινδεξ (Νοτ Ιντενδεδ φορ Πυββλιχατιον)

Ιν Ταβλε Ε1, ωε προϖιδε α σαµπλε οφ τηε µαιν ρεγρεσσιονσ ιλλυστρατεδ ιν τηε παπερ βψ υσινγ δι⁄ερεντ

ωειγητσ φορ τηε χονστρυχτιον οφ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ. Ιν παρτιχυλαρ, ινστεαδ οφ υσινγ ω = 1=2,

ωε νοω υσε ω = 1 (σεε Αππενδιξ Β). Οτηερ ρεσυλτσ αρε αϖαιλαβλε υπον ρεθυεστ.

Ταβλε Ε1: Λινεαρ ρεγρεσσιον (υνποπυλαριτψ ρε−δε�νεδ)

Λινεαρ Λινεαρ Ις−ΦΕ

(αλλ οβσ.) (υνχενσ. οβσ) (ΙΙ σταγε)

Χονσταντ −0.106 −5.674∗∗∗ 7.825∗∗∗ 6.555∗∗∗

(0.097) (0.569) (0.127) (0.319)

Υνποπυλαριτψ 0.477∗∗∗ 0.339∗∗∗ 0.198∗∗∗ 0.163∗∗∗ 2.087∗∗∗

(0.097) (0.099) (0.050) (0.051) (0.603)

Προβαβιλιτψ 1.631∗∗∗ 1.631∗∗∗ 0.292∗∗∗ 0.293∗∗∗ 11.829∗∗∗

(0.015) (0.015) (0.028) (0.028) (0.111)

Εµπλοψµεντ 1.022∗∗∗ 0.238∗∗∗ 3.326∗∗∗

(0.126) (0.064) (1.013)

Εµπλοψµεντ σθ. −0.124∗∗

(0.052)

ςαλυε Αδδεδ 0.107∗∗ 0.011 0.036

(0.052) (0.023) (0.048)

Ψεαρ 2002 0.940∗∗∗ 0.950∗∗∗ 0.095∗∗∗ 0.101∗∗∗ 1.350∗∗∗

(0.059) (0.064) (0.025) (0.028) (0.114)

Ψεαρ 2004 0.994∗∗∗ 0.826∗∗∗ 0.301∗∗∗ 0.270∗∗∗ 2.462∗∗∗

(0.057) (0.069) (0.025) (0.032) (0.126)

Μιλλσ 8.721∗∗∗

(0.091)

Οβσερϖατιονσ 33,035 33,035 19,237 19,237 30,389

Ρ−σθυαρεδ 0.426 0.428 0.214 0.215 0.566

Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ ∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%.
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