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Αβστραχτ

Ωηεν χονσιδερινγ ελεχτοραλ χαµπαιγνσ, τηοσε χανδιδατεσ τηατ ρεχειϖε χοντριβυτιονσ

φροµ ρελατιϖελψ υνποπυλαρ ινδυστριεσ σηουλδ βε ρεγαρδεδ λεσσ φαϖοραβλψ βψ ϖοτερσ τηατ

ηαϖε ινφορµατιον ον τηε σουρχεσ οφ φυνδινγ. Το ο�σετ τηισ υνποπυλαριτψ ε�εχτ, πολιτι−

χιανσ µαψ ειτηερ δεµανδ µορε µονεψ φορ χαµπαιγν αδϖερτισινγ φροµ τηεσε ινδυστριεσ

ιν ορδερ το περσυαδε λεσσ ινφορµεδ ϖοτερσ, ορ σηψ αωαψ φροµ υνποπυλαρ χοντριβυτορσ το

αϖοιδ λοσινγ τηε συππορτ οφ τηε ινφορµεδ. Ουρ µοδελ πρεδιχτσ τηατ τηε �ρστ ε�εχτ δοµ−

ινατεσ, ανδ τηατ ιντερεστ γρουπσ ρελατεδ το ινδυστριεσ τηατ εξπεριενχε α ρισε (δεχλινε)

ιν υνποπυλαριτψ ωιλλ ινχρεασε (δεχρεασε) τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ δεϖοτεδ το χαµπαιγν

�νανχινγ. Βψ υσινγ α σετ οφ αλτερνατιϖε ιδεντι�χατιον στρατεγιεσ το ασσεσσ τηε ιµπαχτ οφ

υνποπυλαριτψ ον χοντριβυτιονσ φορ Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ, ωε προϖιδε ροβυστ εϖιδενχε ιν

φαϖορ οφ ουρ πρεδιχτιονσ.
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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 τηε ινφορµατιον ον χαµπαιγν χοντριβυτιονσ ισ

µαδε πυβλιχλψ αϖαιλαβλε, ανδ ιφ πολιτιχιανσ αρε βελιεϖεδ το βε χατερινγ το τηε ιντερεστσ οφ τηειρ

χοντριβυτορσ, χανδιδατεσ τηατ ρεχειϖε χοντριβυτιονσ φροµ υνποπυλαρ ινδυστριεσ µαψ συ�ερ α

λοσσ ιν ϖοτερ χονσεντ.

Τηε ρεχεντ Υ.Σ. πολιτιχαλ δεβατε προϖιδεσ ινδιρεχτ εϖιδενχε τηατ ισ χονσιστεντ ωιτη τηισ

ιδεα. Φορ εξαµπλε, ιν τηε 2015 Σενατε ραχε ιν Μαρψλανδ, ∆οννα Εδωαρδσ ανδ Χηρισ ςαν

Ηολλεν στρυγγλεδ το διστανχε τηεµσελϖεσ φροµ τηε βανκινγ ινδυστρψ.1 Λικεωισε, δυρινγ τηε

2016 δεµοχρατιχ πρεσιδεντιαλ πριµαρψ ελεχτιον, Βερνιε Σανδερσ γεαρεδ ηισ χαµπαιγν τοωαρδσ

ηιγηλιγητινγ ηοω, υνλικε Σεχρεταρψ Χλιντον, ηε νεϖερ ρεχειϖεδ µονεψ φροµ τηε φοσσιλ φυελ

ινδυστρψ.2 Ινδεεδ, αχχορδινγ το τηε Γαλλυπ αννυαλ συρϖεψ ον βυσινεσσ ανδ σεχτορ ιµαγεσ,

φροµ 2009 τηρουγη 2012, Αµεριχανσ∋ οπινιον οφ βανκσ ωασ συβσταντιαλλψ µορε νεγατιϖε τηαν

ποσιτιϖε, ωιτη αν αϖεραγε δι�ερενχε βετωεεν ποσιτιϖε ανδ νεγατιϖε οπινιονσ οφ −24 περχενταγε

ποιντσ. Φροµ 2012 ονωαρδσ, αλτηουγη τηε βανκινγ σεχτορ βεγαν το ρεχοϖερ ποπυλαριτψ, τηε

γαπ ωιτη τηε οτηερ σεχτορσ ηασ χοντινυεδ το ωιδεν. Σιµιλαρλψ, φορ τηε οιλ ανδ γασ ινδυστρψ

τηε σηαρε οφ νεγατιϖε εϖαλυατιονσ τενδσ το πρεϖαιλ, ανδ ιν 2015 τηε οιλ ανδ γασ ινδυστρψ∋σ νετ

ρατινγ ωασ −13 περχενταγε ποιντσ, βασεδ ον 34% ποσιτιϖε ρατινγσ ανδ 47% νεγατιϖε ρατινγσ.3

Σταρτινγ φροµ τηισ ανεχδοταλ εϖιδενχε, α νατυραλ θυεστιον ιµµεδιατελψ αρισεσ: ιφ χανδι−

1Ιτ ισ ωορτη νοτινγ τηατ τηε Ρεπυβλιχαν χανδιδατε Εδωαρδσ ρεπεατεδλψ λαβελεδ ηερ οππονεντ α ∀Ωαλλ
Στρεετ ∆εµοχρατ∀. (∀Εδωαρδσ, ςαν Ηολλεν χοντινυε το βαττλε φορ αντι−Ωαλλ Στρεετ χρεδ∀, Βαλτιµορε Συν −
Νοϖεµβερ 12, 2015)

2∴Ηιλλαρψ Χλιντον ανδ Βερνιε Σανδερσ Σπαρ Οϖερ Φοσσιλ Φυελ ∆ονατιονσ∀ , Νεω Ψορκ Τιµεσ { Απριλ 1,
2016.

3Σουρχε: ωωω.γαλλυπ.χοµ/πολλ/12748/Βυσινεσσ−Ινδυστρψ−Σεχτορ−Ρατινγσ.ασπξ
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δατεσ παψ α ηιγηερ πριχε ιν τερµσ οφ ϖοτερ συππορτ ωηεν ρεχειϖινγ χοντριβυτιονσ φροµ ιντερεστ

γρουπσ τηατ φαρε ωορστ ωιτη τηε πυβλιχ, σηουλδ ωε εξπεχτ ρελατιϖελψ υνποπυλαρ ΙΓσ το χον−

τριβυτε µορε, ορ λεσσ? Ον τηε ονε ηανδ, χανδιδατεσ µαψ ωιση το µινιµιζε τηε αµουντ οφ

φυνδσ τηεψ ρεχειϖε φροµ στιγµατιζεδ ινδυστριεσ, ιν τηε αττεµπτ το αϖοιδ λοσινγ τηειρ πολιτι−

χαλ χαπιταλ. Ον τηε οτηερ ηανδ, ηοωεϖερ, ιφ πολιτιχαλ χαµπαιγνσ αρε ε�εχτιϖε ιν περσυαδινγ

τηε λεαστ σοπηιστιχατεδ (ορ υνινφορµεδ) σηαρε οφ τηε ϖοτινγ ποπυλατιον, χοντριβυτιονσ φροµ

υνποπυλαρ γρουπσ σηουλδ βε ηιγηερ ιν ορδερ το χοµπενσατε φορ τηε γρεατερ ελεχτοραλ χοστ.

Ιν ορδερ το ασσεσσ ωηιχη οφ τηεσε φορχεσ πρεϖαιλσ, ωε δεϖελοπ α ποσιτιϖε τηεορετιχαλ µοδελ

οφ χαµπαιγν �νανχε. Τηε σεττινγ ωε χονσιδερ ισ ονε ιν ωηιχη τωο παρτιεσ χοµπετε ιν χον−

γρεσσιοναλ ελεχτιονσ ατ τηε διστριχτ λεϖελ. Χανδιδατεσ αρε �νανχιαλλψ χονστραινεδ ανδ ρεθυιρε

χαµπαιγν χοντριβυτιονσ φροµ ιντερεστ γρουπσ το ηελπ τηεµ ωιν τηε ελεχτιον βψ γεττινγ τηειρ

ωορδ ουτ το ϖοτερσ. Οργανιζεδ λοββιεσ, τηατ ρεπρεσεντ διστινχτ βυσινεσσ ιντερεστσ ανδ σηαρε

χοµµον πρεφερενχεσ οϖερ α γιϖεν πολιχψ ισσυε, �νανχε τηε πολιτιχαλ χαµπαιγνσ οφ χονγρεσ−

σιοναλ χανδιδατεσ τηατ αρε ωιλλινγ το προµοτε αν αγρεεδ υπον πολιχψ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ.

Εαχη οφ τηεσε βυσινεσσ ιντερεστσ ισ χηαραχτεριζεδ βψ α χερταιν δεγρεε οφ υνποπυλαριτψ αµονγστ

τηε ελεχτορατε. Ονχε ιν ο�χε, ωιννινγ χανδιδατεσ χαν συππορτ τηε πολιχιεσ αγρεεδ υπον ωιτη

τηειρ χοντριβυτορσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ.

Α διστινχτιϖε �νδινγ οφ ουρ µοδελ ισ τηατ χοντριβυτιονσ αρε αλωαψσ ινχρεασινγ ιν α γιϖεν

ινδυστρψ∋σ ρελατιϖε υνποπυλαριτψ. Ιντυιτιϖελψ, αν ιντερεστ γρουπ τηατ συ�ερσ α δεχλινε ιν ποπ−

υλαριτψ ωιλλ φαχε ηιγηερ χοστσ οφ οβταινινγ πολιχψ φαϖορσ. Τηισ ισ βεχαυσε α χανδιδατε τηατ

ισ ασσοχιατεδ ωιτη αν υνποπυλαρ ινδυστρψ ωιλλ τενδ το λοσε ϖοτερ συππορτ. Ιν ορδερ το χοµ−

πενσατε τηε πολιτιχιαν φορ τηισ λοσσ, τηε ΙΓ µυστ προϖιδε γρεατερ χοντριβυτιονσ το �νανχε α

ριχηερ ελεχτοραλ χαµπαιγν τηατ χαν αλλοω τηε χανδιδατε το ρεγαιν ηερ πολιτιχαλ ρεπυτατιον.

Αλτηουγη χανδιδατεσ ωιλλ τενδ το δεχρεασε τηειρ συππορτ φορ πολιχιεσ τηατ φαϖορ λεσσ ποπυλαρ

ινδυστριεσ το αϖοιδ λοσινγ ϖοτερ χονσεντ, τηισ συβστιτυτιον ε�εχτ ονλψ παρτιαλλψ ο�σετσ τηε

ρισινγ χοστ οφ βεινγ ασσοχιατεδ ωιτη υνποπυλαρ ινδυστριεσ. Τηυσ, χοντριβυτορσ τηατ φαχε α

νεγατιϖε (ποσιτιϖε) ποπυλαριτψ σηοχκ ωιλλ τενδ το ινχρεασε (δεχρεασε) τηειρ χοντριβυτιονσ.
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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 ονλψ ιφ 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 υνποπ−

υλαριτψ ρεεχτσ 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

ινυενχε πολιχψ χηοιχεσ. Τηυσ, τρανσπαρενχψ µαψ ρεπρεσεντ α ϖαλυαβλε δεϖιχε φορ ρεδυχινγ

τηε ποσσιβλε ινε�χιενχιεσ τηατ µαψ ρεσυλτ φροµ πριϖατελψ φυνδεδ πολιτιχαλ χαµπαιγνσ. Ιν τηισ

ρεσπεχτ, ουρ ρεσυλτσ αρε χονσιστεντ ωιτη Φεργυσσον (2014) τηατ σηοωσ τηατ α χανδιδατε∋σ ϖοτε

σηαρε ισ δεχρεασινγ ιν τηε χονχεντρατιον οφ σπεχιαλ ιντερεστ χοντριβυτιονσ, συγγεστινγ τηατ

χιτιζενσ πυνιση πολιτιχαλ χαπτυρε.

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

ποπυλαριτψ ον χαµπαιγν χοντριβυτιονσ φορ τηε Υ.Σ. Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ ιν φουρ ελεχτοραλ

χψχλεσ (ι.ε., 2002, 2004, 2006 ανδ 2008).4 ∆ατα ον χοντριβυτιονσ χοµεσ φροµ τηε Φεδεραλ Ελεχ−

τιον Χοµµισσιον (ΦΕΧ) ανδ ινχλυδεσ χοντριβυτιονσ φροµ βοτη ΠΑΧσ ανδ ινδιϖιδυαλσ, ωηιλε

ουρ µεασυρε οφ υνποπυλαριτψ ισ βασεδ ον α Γαλλυπ αννυαλ συρϖεψ ον βυσινεσσ ανδ ινδυστρψ

σεχτορ ιµαγεσ. Ιν παρτιχυλαρ, α σπεχι�χ θυεστιον φροµ τηισ συρϖεψ ασκσ Αµεριχανσ το ρατε

µορε τηαν 20 δι�ερεντ σεχτορσ υσινγ α 5−ποιντ ποσιτιϖε το νεγατιϖε σχαλε.5 Ινδεεδ, αλτηουγη

οργανιζεδ βυσινεσσ ιντερεστσ µαψ νοτ φορµαλλψ βε παρτ οφ α σινγλε ιντερεστ γρουπ, ιτ ισ ρεα−

σοναβλε το βελιεϖε τηατ διστινχτ χοντριβυτορσ βελονγινγ το τηε σαµε ινδυστρψ ωιλλ σηαρε τηε

σαµε ρεπυτατιον ιν τηε εψεσ οφ ϖοτερσ. Ασ φαρ ασ ωε κνοω, τηισ ισ τηε �ρστ αττεµπτ το διρεχτλψ

µεασυρε ΙΓ υνποπυλαριτψ.

4Νοτιχε τηατ, σινχε 2010, τηε χρεατιον οφ Συπερ ΠΑΧσ ηασ νοτιχεαβλψ χοµπλιχατεδ τηε Υ.Σ. χαµπαιγν
�νανχε σψστεµ. Συπερ ΠΑΧσ αρε ινδεπενδεντ πολιτιχαλ χοµµιττεεσ τηατ συππορτ α χανδιδατε ωιτη υνλιµιτεδ
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.

5Ρεσυλτσ φορ τηισ Γαλλυπ πολλ αρε βασεδ ον τελεπηονε ιντερϖιεωσ, ωιτη α ρανδοµ σαµπλε οφ αππροξιµατελψ
500 αδυλτσ, αγεδ 18 ανδ ολδερ, λιϖινγ ιν αλλ 50 Υ.Σ. στατεσ ανδ τηε ∆ιστριχτ οφ Χολυµβια. Τηε µαργιν οφ
σαµπλινγ ερρορ ισ �6 περχενταγε ποιντσ ατ τηε 95% χον�δενχε λεϖελ. Ρεσπονδεντσ ωερε ασκεδ: ∀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∀. Τηισ θυεστιον ωασ ιντροδυχεδ ιν 2001.
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Το δεαλ ωιτη τηε φαχτ τηατ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ αρε τψπιχαλλψ χενσορεδ ατ ζερο, ωε εστι−

µατε α τωο στεπ χοντριβυτιον µοδελ ιν ωηιχη τηε �ρστ στεπ αδδρεσσεσ τηε χενσορινγ προβλεµ.

Ωε αλσο χοντρολ φορ ιµπορταντ ΙΓ ανδ χανδιδατε χηαραχτεριστιχσ. Ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε αναλψ−

σισ, ωε αδδρεσσ ποσσιβλε ενδογενειτψ ισσυεσ βψ υσινγ τηρεε αλτερνατιϖε ιδεντι�χατιον στρατεγιεσ.

Φιρστ, ωε ρεπλαχε τηε Γαλλυπ ινδεξ ωιτη α µορε εξογενουσ µεασυρε οφ ΙΓ υνποπυλαριτψ, συχη

ασ τηε Ηαρρισ Πολλ ινδεξ. Τηισ ινδεξ µεασυρεσ τηε δεγρεε οφ χυστοµερ σατισφαχτιον οφ α γιϖεν

ινδυστρψ ανδ ισ τηερεφορε λεσσ λικελψ το βε ινυενχεδ βψ τηε ινδυστρψ∋σ πολιτιχαλ ινϖολϖεµεντ.

Σεχονδ, ωε αδοπτ α τωο−σταγε ινστρυµενταλ ϖαριαβλε (Ις) αππροαχη το χοντρολ φορ αλλ ποσσιβλε

σουρχεσ οφ ενδογενειτψ. Φιναλλψ, ωε αλσο υσε α δι�ερενχε−ιν−δι�ερενχεσ εστιµατορ εξπλοιτινγ

τηε λοσσ οφ ποπυλαριτψ εξπεριενχεδ βψ τηε βανκινγ σεχτορ δυρινγ τηε Γρεατ Ρεχεσσιον.

Ουρ αναλψσισ προϖιδεσ στρονγ εϖιδενχε τηατ ιντερεστ γρουπσ τηατ αρε λεσσ ποπυλαρ ωιλλ βε

παψινγ µορε φορ α γιϖεν λεϖελ οφ φαϖορσ. Α νατυραλ θυεστιον τηατ αρισεσ ισ τηερεφορε ωηετηερ

υνποπυλαρ ΙΓσ αλσο τενδ το εξτραχτ µορε ρεντσ φροµ ελεχτεδ πολιτιχιανσ. Ασ α �ναλ ρεσυλτ,

ωε τηυσ χαρρψ ουτ αν εξτερναλ ϖαλιδατιον αναλψσισ προϖιδινγ σοµε ινσιγητ ον τηε ρελατιονσηιπ

βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ πολιχψ ρετυρνσ. Ιν ορδερ το δο τηισ, ωε χοµπαρε ουρ µεασυρε

οφ υνποπυλαριτψ ωιτη τηε ινδυστρψ ρατεσ οφ ρετυρν το πολιτιχαλ χοντριβυτιονσ ασ εστιµατεδ βψ

Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011), ανδ σηοω τηατ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηεσε τωο ϖαριαβλεσ ισ

νεϖερ ποσιτιϖε. Τηισ �νδινγ συγγεστσ τηατ υνποπυλαρ ιντερεστ γρουπσ ωιλλ τενδ το χοντριβυτε

µορε πριµαριλψ το ο�σετ τηε χοστ οφ τηειρ υνποπυλαριτψ, ωιτηουτ οβταινινγ γρεατερ πολιχψ

ρετυρνσ ωιτη ρεσπεχτ το µορε ρεπυταβλε ΙΓσ.

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

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 (2002α, 2002β), Χοατε (2004), ανδ Ασηωορτη (2006), ωε ασσυµε

τηατ ϖοτερσ αρε ιµπρεσσιοναβλε ανδ χαν βε σωαψεδ βψ αδϖερτισεµεντσ ιν τηε σπιριτ οφ Βαρον

(1994) ανδ Γροσσµαν ανδ Ηελπµαν (1996).

Ουρ παπερ ισ αλσο ρελατεδ το τηε ρεχεντ εµπιριχαλ πολιτιχαλ σχιενχε λιτερατυρε τηατ εξαµινεσ
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τηε ε�εχτ οφ τηε ιδεντιτψ οφ χοντριβυτορσ ον βοτη ϖοτερσ∋ περχεπτιονσ, ανδ ον τηε ωιλλινγνεσσ

οφ χανδιδατεσ το ασσοχιατε ωιτη τηεµ. Ιν παρτιχυλαρ, ∆οωλινγ ανδ Ωιχηοωσκψ (2013) χονδυχτ

αν εξπεριµεντ ϖαρψινγ τηε ινφορµατιον αβουτ τηε ιντερεστσ βεηινδ αν ατταχκ αδ σπονσορεδ βψ

αν υνκνοων γρουπ ανδ �νδ εϖιδενχε τηατ ϖοτερσ µαψ δισχουντ α γρουπ−σπονσορεδ αδ ωηεν

τηεψ ηαϖε µορε ινφορµατιον αβουτ τηε �νανχιαλ ιντερεστσ βεηινδ τηε µεσσαγε. Ιν α σιµιλαρ

σεττινγ, Ηυανγ ετ αλ. (2010) οβσερϖε τηατ ϖοτερσ ρεαχτ φαρ µορε ωηεν ινφορµατιον ισ ρεϖεαλεδ

ον τηε σουρχε οφ χαµπαιγν φυνδσ τηαν ωηεν τηε σιζε οφ χοντριβυτιονσ ισ δισχλοσεδ. Μχ∆οννελλ

ετ αλ. (2014) φοχυσ ινστεαδ ον ηοω �ρµσ τηατ ηαϖε βεεν βοψχοττεδ βψ αχτιϖιστ µοϖεµεντσ

τενδ το χοντριβυτε λεσσ ορ εϖεν ρεχειϖε ρεφυνδσ φροµ �νανχεδ χανδιδατεσ.

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

ποπυλαριτψ οφ ιντερεστ γρουπσ ιν δετερµινινγ χαµπαιγν σπενδινγ. Τηε µαιν φοχυσ ηασ βεεν ον

δετερµινινγ τηε ιµπαχτ οφ χοντριβυτιονσ ον ϖοτε σηαρεσ ανδ εστιµατινγ ωηετηερ ινχυµβεντ

ορ χηαλλενγερ σπενδινγ ισ µορε ε�εχτιϖε (ϑαχοβσον 1990; Λεϖιττ 1994; Γερβερ 1998; Στρατ−

µανν 2002). Ανοτηερ 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 �νανχινγ (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 ινδυσ−

τρψ∋σ ιναβιλιτψ το σολϖε προβλεµσ οφ χολλεχτιϖε αχτιον ορ αµελιορατε µαρκετ χονδιτιονσ ωιτηουτ

γοϖερνµεντ ιντερϖεντιον. Οτηερ ρεχεντ χοντριβυτιονσ ιν τηισ διρεχτιον ινχλυδε Βοµβαρδινι

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

τιονσ, ανδ Χηαµον 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
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βασεδ ον τηε σηαρε οφ εµπλοψεεσ ιν τηατ ινδυστρψ ιν α γιϖεν διστριχτ. Ιν σοµε ρεσπεχτ, ουρ ωορκ

ισ χοµπλεµενταρψ το τηισ αππροαχη σινχε ουρ νοτιον οφ ποπυλαριτψ ινχορπορατεσ τηε βροαδερ

χονχεπτ οφ αν ινδυστρψ∋σ ρεπυτατιον ωηιχη ισ νοτ νεχεσσαριλψ ρελατεδ το ιτσ σηαρε οφ εµπλοψεεσ,

ανδ ισ µεασυρεδ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ινστεαδ οφ εξπλοιτινγ διστριχτ λεϖελ ϖαριατιονσ.

Χηαµον ανδ Καπλαν (2013) �νδ τηατ ιδεολογιχαλ λοββιεσ �νανχε τηειρ λικε−µινδεδ παρ−

τισαν 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

Ωε χονσιδερ α ϕυρισδιχτιον χοµποσεδ οφ α �νιτε νυµβερ οφ ελεχτοραλ διστριχτσ. Ιν εαχη διστριχτ

α λεγισλατορ ισ ελεχτεδ ανδ τηε λεγισλατιϖε βοδψ (ωηιχη ωε ρεφερ το ασ Χονγρεσσ) ινχλυδεσ αλλ

οφ τηεσε ελεχτεδ ο�χιαλσ. Τηε ρολε οφ Χονγρεσσ ισ το εναχτ πολιχιεσ ον εαχη σπεχι�χ ισσυε ατ

τηε νατιοναλ λεϖελ. Ουρ φοχυσ ισ ον τηε ιντεραχτιον ατ τηε διστριχτ λεϖελ ανδ ον τηε ινδυστρψ

σπεχι�χ πολιχιεσ τηατ εαχη χανδιδατε αγρεεσ το ενδορσε. Ωε τηερεφορε αβστραχτ φροµ ηοω τηε

ελεχτεδ λεγισλατορσ ιντεραχτ το σετ πολιχιεσ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ.

Τηε µοδελ δεσχριβεσ αν ελεχτοραλ ραχε ατ τηε διστριχτ λεϖελ ωιτη τηρεε χλασσεσ οφ αγεντσ:

ϖοτερσ, πολιτιχαλ χανδιδατεσ ανδ ιντερεστ γρουπσ. Μορε σπεχι�χαλλψ, ϖοτερσ ινδεξεδ ωιτη ι 2 Ι

αρε χαλλεδ ον το ελεχτ ονε οφ τωο χανδιδατεσ ινδεξεδ ωιτη ϕ 2 φ1; 2γ. Χανδιδατεσ µαψ ρεχειϖε
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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 ωε ασσυµε

τηατ τηερε εξιστσ α χοντινυυµ οφ ϖοτερσ, εαχη οφ ωηιχη ηασ α ϖεχτορ οφ πολιχψ πρεφερενχεσ

πι 2, τηατ αρε διστριβυτεδ υνιφορµλψ ον [�γν � τ;�γν + τ]
ν φορ τ � 0, ωηερε γν ρεπρεσεντσ

τηε ρελατιϖε υνποπυλαριτψ οφ τηε ινδυστρψ οπερατινγ ον πολιχψ διµενσιον ν, ωιτη γν 2 [0; 1]

φορ εϖερψ ν 2 Ν . Ινδυστριεσ ωιτη ηιγηερ ϖαλυεσ οφ γν αρε τηερεφορε χονσιδερεδ λεσσ φαϖοραβλψ

βψ ϖοτερσ. 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, ωηεν χονσιδερινγ τηε ιντροδυχτιον οφ αν ιµπορτ

ταρι�, α γιϖεν ϖοτερ ωιλλ πρεφερ ιφ τηε ταρι� ισ αππλιεδ το τηε λαττερ ρατηερ τηαν το τηε φορµερ

ινδυστρψ.

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. Νοτε τηατ τηε πολιχιεσ χηοσεν βψ χανδιδατεσ ρεπρεσεντ τηε ποσιτιονσ τηατ

εαχη χανδιδατε χοµµιτσ το συππορτ ατ τηε νατιοναλ λεϖελ ιφ ελεχτεδ. Ωε δενοτε Θι 2 < ασ τηε

ελεχτοραλ αδϖανταγε τηατ χανδιδατε 1 ηασ οϖερ χανδιδατε 2, φροµ τηε περσπεχτιϖε οφ ϖοτερ ι.

Τηε υτιλιτψ οφ ϖοτερ ι ισ:

Υι(ε;Θι;π1;π2) =

8
><
>:
Θι � κπι � π1κ ιφ ε = 1

�κπι � π2κ ιφ ε = 2;
(1)

ωηερε κπι � πεκ =
πΠ

ν(πι;ν � πε;ν)
2 ισ τηε Ευχλιδεαν διστανχε βετωεεν τηε πρεφερενχεσ οφ

ϖοτερ ι ανδ τηε πολιχψ ϖεχτορ χηοσεν βψ τηε ελεχτεδ χανδιδατε. Τηισ διστανχε χαπτυρεσ τηε

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

τηισ µυλτιδιµενσιοναλ πολιχψ σπαχε α ϖοτινγ εθυιλιβριυµ εξιστσ ανδ ιτ ισ χηαραχτεριζεδ βψ α

8



µεδιαν ϖοτερ ωιτη α ϖεχτορ οφ πολιχψ πρεφερενχεσ �γ 2 [0;�1]ν (∆αϖισ ετ αλ., 1972; Πρατ,

2002β).

ςαριατιονσ ιν τηε ρελατιϖε ποπυλαριτψ οφ α γιϖεν ινδυστρψ µαψ τηερεφορε ηαϖε αν ιµπαχτ

ον ϖοτερ πρεφερενχεσ. Τηισ 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.6 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.7

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

�ξεδ χηαραχτεριστιχσ συχη ασ χηαρισµα, τραχκ ρεχορδ ορ ιδεολογψ. Ωε δενοτεΒι 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 ινυενχεδ 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 ρελατιϖε ποπυλαριτψ οφ εαχη ινδυστρψ, ωηιχη δετερµινεσ τηε πλιαβλε πολιχψ

πρεφερενχεσ οφ τηε µεδιαν ϖοτερ �γ, 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 τηοσε ασσοχιατεδ ωιτη σπεχι�χ ινδυστριεσ ορ σεχτορσ

ωηιχη, ασ Βαρον (1994) ηασ ποιντεδ ουτ, χαν βε ϖιεωεδ ασ γρουπσ τηατ τρψ το ινυενχε

παρτιχυλαριστιχ πολιχιεσ ασ οπποσεδ το χολλεχτιϖε πολιχιεσ. Μορεοϖερ, ιντερεστ γρουπσ αρε υσυαλλψ

6Ιφ ποπυλαριτψ, γν ρεεχτσ 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.

7Ιν 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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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. 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 .8 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 χονχερνσ οφ αν ιντερεστ γρουπ ον διµενσιον κ ωιτη ρκ 2 <
+, ωηερε ΙΓσ

ωιτη ηιγηερ ϖαλυεσ οφ ρκ αττριβυτε α γρεατερ ωειγητ το οβταινινγ τηειρ πρεφερρεδ πολιχψ. Γοινγ

βαχκ το τηε πρεϖιουσ εξαµπλε, ασσυµινγ τηε αγριχυλτυραλ ινδυστρψ ηασ γρεατερ πολιχψ χονχερνσ

ωιτη ρεσπεχτ το οιλ ανδ γασ, τηε φορµερ ωιλλ εξπεριενχε α γρεατερ λοσσ φροµ ρεχειϖινγ α συβσιδψ

τηατ ισ εθυαλλψ δισταντ φροµ τηε πρεφερρεδ λεϖελ οφ εαχη ινδυστρψ. 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.9 Τηε ΙΓσ µαψ τηερεφορε ο�ερ χοντριβυτιον σχηεδυλεσ 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 ινυενχε τηε ποσιτιονσ τακεν βψ βοτη παρτιεσ.

Χοντριβυτιονσ σχηεδυλεσ µαδε το εαχη χανδιδατε, ωηιχη ωε δενοτε Χ1;κ(π1;κ) ανδ Χ2;κ(π2;κ)

ρεσπεχτιϖελψ, αρε ασσυµεδ το βε χοντινυουσ, δι�ερεντιαβλε ανδ 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(π1;κ) ανδ Χ2 =

Ξ
κ
Χ2;κ(π2;κ) ασ τηε τοταλ χοντριβυτιονσ ρεχειϖεδ

βψ εαχη χανδιδατε. Εαχη γρουπ∋σ παψο� ισ ασσυµεδ το βε σεπαραβλε ιν χοντριβυτιονσ ανδ

8Ιν ορδερ το σιµπλιφψ αν αλρεαδψ ιντριχατε αναλψσισ ωε αβστραχτ φροµ τηε ισσυε οφ χοµπετιτιον ωιτηιν
ινδυστριεσ.

9Εϖεν ιφ ιντερεστ γρουπ µεµβερσ ωερε χονχερνεδ αβουτ βοτη τηε πλιαβλε πολιχιεσ ασ ωελλ ασ τηε �ξεδ χηαραχ−
τεριστιχσ 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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πολιχψ. Ωηεν χανδιδατε ε ισ ελεχτεδ τηε παψο� οφ ιντερεστ γρουπ κ ισ:

ΥΙΓ;κ = �ρκ(1� πε;κ)
2 � Χ1;κ(π1;κ)� Χ2;κ(π2;κ): (2)

ωηιχη χαπτυρεσ τηε φαχτ τηατ εαχη ιντερεστ γρουπ δεριϖεσ γρεατερ υτιλιτψ φροµ πολιχιεσ χλοσερ

το ιτσ βλισσ ποιντ. Τηε πολιχψ χονχερν οφ 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. Μορε φορµαλλψ, τηε αδϖερτισινγ

τεχηνολογψ, Α(�), ισ α νον−δεχρεασινγ φυνχτιον οφ Χ1 � Χ2. Ιν οτηερ ωορδσ, τηε χανδιδατε

ωηο ουτσπενδσ τηε οτηερ βεχοµεσ ρελατιϖελψ µορε αττραχτιϖε αµονγστ ϖοτερσ.10 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 πολιχιεσ βυτ αρε αλσο

ιµπρεσσιοναβλε.11 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.

Χανδιδατεσ µαψ ειτηερ ιντεραχτ ωιτη α παρτιχυλαρ ιντερεστ γρουπ ορ νοτ, βεχαυσε οφ εξ−

ογενουσ ρεασονσ τηατ ωε δο νοτ εξπλιχιτλψ µοδελ. Φορ ινστανχε, ωηεν χανδιδατεσ αρε οππορ−

τυνιστιχ ανδ τηερεφορε εξχλυσιϖελψ χονχερνεδ αβουτ γεττινγ ελεχτεδ, τηεψ ωιλλ χονσιδερ α γιϖεν

10Ιν τηισ σετυπ, χαµπαιγν σπενδινγ χαννοτ βε σεεν ασ προϖιδινγ ινφορµατιον σινχε ιτ δοεσ νοτ πλαψ α ρολε ιν
ρεδυχινγ ινφορµατιοναλ ασψµµετριεσ βυτ διρεχτλψ ινυενχεσ ϖοτερσ∋ πρεφερενχεσ φορ τηε αδϖερτισεδ χανδιδατε
ασ ιν Βαρον (1994) ανδ Γροσσµαν ανδ Ηελπµαν (1996).
11Ασσυµινγ 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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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.12 Λικεωισε, χανδιδατεσ µαψ

νοτ αλωαψσ βε ιν α ποσιτιον το σπονσορ χερταιν ισσυεσ, ανδ ιντερεστ γρουπσ µαψ βε αωαρε οφ

τηισ ανδ τηερεφορε χηοοσε νοτ το εντερταιν α ρελατιονσηιπ ωιτη τηεσε χανδιδατεσ.13 Ιν τηεσε

λαττερ χασεσ, ιτ ισ ρεασοναβλε το ασσυµε τηατ 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.

Ωε ασσυµε τηατ χανδιδατεσ χαν χρεδιβλψ χοµµιτ το πυρσυε 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 παρτιχιπατιον χονστραιντσ ιµποσεδ βψ τηε φαχτ τηατ χανδιδατεσ

νεεδ νοτ αχχεπτ α γρουπ∋σ ο�ερ οφ συππορτ, ιφ ιτ ισ νοτ χονϖενιεντ το δο σο.

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

δεσιγνσ ιτσ χοντριβυτιον σχηεδυλε 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 συππορτσ τηε πολιχιεσ σηε χοµµιττεδ το ενδορσε.

12Ασ 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 Καρτικ ανδ Μχαφεε (2007), χανδιδατεσ µαψ βε υνωιλλινγ το µοδιφψ τηειρ πολιχψ στανχε ιν ορδερ το σιγναλ
τηειρ χηαραχτερ ορ ιντεγριτψ.
13Φορ εξαµπλε, ιφ ιν α σπεχι�χ διστριχτ, α τψπιχαλλψ ριγητ ωινγ ινδυστρψ συχη ασ οιλ ανδ γασ µαψ νοτ βε

ωιλλινγ το �νανχε α λεφτ λεανινγ ∆εµοχρατιχ χανδιδατε, τηισ µαψ νοτ νεχεσσαριλψ βε τηε χασε ιν ανοτηερ
ελεχτοραλ διστριχτ, ωηερε τηε ρυννερ υπ ισ α µορε µοδερατε δεµοχρατ.
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Ελεχτιον Προβαβιλιτιεσ

ςοτερ ι πρεφερσ χανδιδατε 1 ιφ:

Βι + Α(Χ1 �Χ2)� κπι � π1κ+ κπι � π2κ � 0: (4)

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

Βµ + Α(Χ1 �Χ2)� κγ + π1κ+ κγ + π2κ � 0: (5)

Σινχε Φ (Βµ) ανδ γ 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) + κγ + π1κ � κγ + π2κ]; (6)

ωηερε �2(Χ1;Χ2) = 1 � �1(Χ1;Χ2).
14 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 τηε σακε 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.

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

14Σινχε 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.
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(6), βεχοµεσ:

�1(Χ1;Χ2) =
1

2
+ β+ φ [η(Χ1 �Χ2)� κγ + π1κ+ κγ + π2κ] ; (7)

φορ (η(Χ1 �Χ2)� κγ + π1κ+ κγ + π2κ) 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 ενηανχινγ ηερ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ, ιφ σηε ουτ−

σπενδσ 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 αδδι−

τιϖελψ 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

Ωε χονσιδερ α συβγαµε−περφεχτ Ναση εθυιλιβριυµ οφ τηισ πολιτιχαλ γαµε. Μορε σπεχι�χαλλψ,

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

�
2;ν

	
φορ εαχη ν; (ιι) α παιρ

οφ χοντριβυτιον σχηεδυλεσ
�
Χ�1;κ(π1;κ); Χ

�
2;κ(π2;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.15

Ωηεν φαχεδ ωιτη τηε φυλλ σετ οφ χοντριβυτιον σχηεδυλεσ, εαχη χανδιδατε ϕ ωαντσ το µαξ−

15Τηε 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 γ; Φ (Βµ), ρκ, ανδ τηε πρεφερενχεσ
οφ χανδιδατεσ, τηεψ χαν ποτεντιαλλψ ινφερ τηε εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ ανδ πολιχιεσ οφ εαχη χανδιδατε.
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ιµιζε χοντριβυτιονσ ωηιλε µινιµιζινγ λοσσ ιν ϖοτε σηαρεσ τηατ χοµεσ φροµ χατερινγ το τηε

ιντερεστ γρουπ∋σ ρεθυεστσ. Σινχε µινιµιζινγ τηε Ευχλιδεαν διστανχε οφ τηε πολιχψ ϖεχτορ π

φροµ τηε µεδιαν ϖοτερ∋ πρεφερρεδ πολιχψ ϖεχτορ �γ ισ εθυιϖαλεντ το µινιµιζινγ
Π

ν(γν+πϕ;ν)
2,

χανδιδατε ϕ0σ προβλεµ χαν βε ωριττεν ιν τηε φολλοωινγ ωαψ:

Μαξ
πϕ;κ

η
Ξ

κ
Χϕ;κ(πϕ;κ)�

Ξ
ν
(γν + πϕ;ν)

2: (8)

Εαχη ΙΓ τακεσ τηε χοντριβυτιον σχηεδυλεσ οφ τηε οτηερ λοββιεσ ασ γιϖεν ανδ φροµ τηε ποιντ

οφ ϖιεω οφ αν ΙΓ ον διµενσιον κ, χανδιδατε ϕ0σ προβλεµ βεχοµεσ:

Μαξ
πϕ;κ

ηΧϕ;κ(πϕ;κ)� (γν + πϕ;κ)
2: (9)

Ιν εθυιλιβριυµ αλλ ιντερεστ γρουπσ χορρεχτλψ εστιµατε τηε σαµε προβαβιλιτψ �ϕ(Χ
�
1;Χ

�
2) φορ εϖερψ

χανδιδατε ϕ, ωηιχη ωε δενοτε �ϕ το εασε νοτατιον.
16 Λετ υσ ινιτιαλλψ ασσυµε τηατ ιντερεστ

γρουπσ δο νοτ �νανχε χανδιδατεσ το ενηανχε τηειρ ελεχτοραλ οδδσ (ιν Προποσιτιον 2 ωε σηοω

τηατ τηισ ισ αλωαψσ τηε χασε φορ αλλ οφ τηε χοντριβυτινγ γρουπσ µινυσ ονε), εαχη ΙΓ τηερεφορε

σολϖεσ τηε φολλοωινγ προβλεµ:

Μαξ
Χϕ;κ(�)ϕ2φ1;2γ

� �1[�1;κρκ(1� π1;κ)
2]� (1� �1)[�2;κρκ(1� π2;κ)

2]

�Χ1;κ(π1;κ)� Χ2;κ(π2;κ);

σ:τ: πϕ;κ 2 αργµαξηΧϕ;κ(πϕ;κ)� (γν + πϕ;κ)
2 (10)

Τηε παρτιχιπατιον χονστραιντσ ιµπλψ τηατ εαχη χανδιδατε τηατ ιντεραχτσ ωιτη ιντερεστ γρουπ

κ (τηοσε φορ ωηιχη �ϕ;κ = 1) ωιλλ σελεχτ α πολιχψ τηατ δι�ερσ φροµ τηε µεδιαν ϖοτερ πολιχψ

ον διµενσιον κ, ονλψ ιφ σηε ισ ωεακλψ βεττερ ο� βψ αχχεπτινγ ποσιτιϖε χοντριβυτιονσ. Ιτ

φολλοωσ τηατ χανδιδατεσ τηατ δο νοτ ιντεραχτ ωιτη α γιϖεν ιντερεστ γρουπ κ, αλωαψσ χηοοσε

�γκ. Μορεοϖερ, φορ αλλ πολιχψ διµενσιονσ φορ ωηιχη τηερε ισ νο αχτιϖε ιντερεστ γρουπ, εαχη

16Αλτηουγη �ϕ χαννοτ βε υνιθυελψ πιννεδ δοων βψ εθυιλβριυµ βεηαϖιορ, ασ ιν Γροσσµαν Ηελπµαν (1996),
ιτ ισ στραιγητφωαρδ το σηοω τηατ φορ β > (<)0 εθυιλιβρια ιν ωηιχη �ϕ < (>)1=2 αρε Παρετο δοµινατεδ.
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χανδιδατε νατυραλλψ χηοοσεσ πολιχψ �γν.

Χοµµον αγενχψ γαµεσ συχη ασ τηε ονε ωε αρε χονσιδερινγ αρε τψπιχαλλψ χηαραχτεριζεδ βψ

µυλτιπλε εθυιλιβρια. Ιν ορδερ το ρυλε ουτ τηισ µυλτιπλιχιτψ, ωε χονσιδερ α χλασσ οφ εθυιλιβρια

κνοων ασ τρυτηφυλ εθυιλιβρια ωηιχη ηαϖε βεεν σηοων το βε παψο� εθυιϖαλεντ το τηε χλασσ οφ

χοαλιτιον προοφ εθυιλιβρια (Βερνηειµ ανδ Ωηινστον, 1986). Τηεσε εθυιλιβρια αρε χηαραχτεριζεδ

βψ τηε φαχτ τηατ τηε σηαπε οφ τηε χοντριβυτιον σχηεδυλε οφ εαχη ΙΓ φολλοωσ τηατ οφ τηε παψο�

φυνχτιον οφ τηε γρουπ µινυσ α χονσταντ ανδ σαϖε φορ νον−νεγατιϖιτψ χονστραιντσ.

Ιτ τηερεφορε τυρνσ ουτ τηατ εαχη ΙΓ ινδυχεσ εϖερψ χανδιδατε ωιτη ωηιχη ιτ ιντεραχτσ το

βεηαϖε ασ ιφ σηε 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

[��ϕρκ(1� πϕ;κ)
2 � (γκ + πϕ;κ)

2=η] φορ εϖερψ ϕ φορ ωηιχη �ϕ;κ = 1 (11)

Τηισ ιµπλιεσ τηατ ινδυστριεσ τηατ συ�ερ α λοσσ οφ ποπυλαρ χονσεντ ωιλλ �νδ ιτ µορε δι�χυλτ

το ινδυχε χανδιδατεσ το χατερ το τηειρ ιντερεστσ (ι.ε., π�ϕ;κ ισ δεχρεασινγ ιν γκ). Τηε ρισε ιν

υνποπυλαριτψ λεαδσ το α ρεδυχτιον ιν εθυιλιβριυµ πολιχψ στανχεσ, σινχε ιτ µακεσ τηε ινδυστρψ∋σ

πρεφερρεδ ποσιτιονσ µορε χοστλψ το συσταιν. Ιν ορδερ φορ α χανδιδατε το ενδορσε α χερταιν

πολιχψ, τηε µινιµυµ χοντριβυτιονσ ρεθυιρεδ τυρν ουτ το βε εθυαλ το τηε χοστ οφ πολιχψ φαϖορσ

ιν τερµσ οφ ϖοτε σηαρεσ, ωηιχη ισ γιϖεν βψ (γκ + π
�
ϕ;κ)

2=η. Ωηενεϖερ α χανδιδατε συππορτσ α

πολιχψ τηατ δι�ερσ φροµ τηε µεδιαν ϖοτερ πολιχψ ον διµενσιον κ, τηεσε µινιµυµ χοντριβυτιονσ

αρε αλωαψσ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν υνποπυλαριτψ, σινχε τηε αβσολυτε ϖαλυε οφ τηε πολιχψ ϖαριατιον

ισ αλωαψσ λεσσ τηαν τηε ϖαριατιον ιν υνποπυλαριτψ. Τηερεφορε, φορ ανψ γκ > γ
0
κ ιτ ισ αλωαψσ τηε

χασε τηατ (γκ + π
�
ϕ;κ) > (γ

0

κ + π
0�
ϕ;κ). Τηεσε ρεσυλτσ αρε ρεασσυµεδ ιν τηε φολλοωινγ προποσιτιον:

Προποσιτιον 1 Τηε πολιχψ χηοσεν βψ εαχη χανδιδατε ϕ 2 φ1; 2γ ον διµενσιον κ ισ

π�ϕ;κ =
(�ϕ;κρκη�ϕ � γκ)

(1 + �ϕ;κρκη�ϕ)
(12)
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ανδ τηε µινιµυµ αµουντ οφ χοντριβυτιονσ νεεδεδ το οβταιν πολιχψ π�ϕ;κ ισ εθυαλ το

(γκ + π
�
ϕ;κ)

2=η (13)

Προοφ. Σεε Αππενδιξ Α.

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 πολιχψ χονχερν 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 µαψ αππλψ ιν α γιϖεν διστριχτ, αλλ τηε ρεµαινινγ ΙΓσ ωιλλ εξηιβιτ α ποσιτιϖε

ρελατιονσηιπ βετωεεν χοντριβυτιονσ ανδ πολιχψ:

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 µαξ[
Π

κ �ϕ;κ � 1; 0] ιντερεστ γρουπσ

τηατ �νανχε εαχη χανδιδατε ϕ 2 φ1; 2γ εξχλυσιϖελψ φορ ινυενχε µοτιϖεσ. Φορ τηεσε ΙΓσ,

χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε αρε στριχτλψ ινχρεασινγ ιν τηε ιντερεστ γρουπ∋σ υνποπυλαριτψ,

γκ:

Προοφ. Σεε Αππενδιξ Α.
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Νοτιχε τηατ τηε χονδιτιον φορ µαργιναλ ρετυρνσ το δι�ερ φορ εαχη ιντερεστ γρουπ ισ εασιλψ

σατισ�εδ, σινχε ιτ µαψ βε ϖιολατεδ ονλψ ιφ τηε δι�ερενχε ιν ποπυλαριτψ βετωεεν τωο γρουπσ

ωιτη τηε ηιγηεστ µαργιναλ ρετυρνσ φροµ ινχρεασινγ ελεχτοραλ οδδσ ισ εξαχτλψ 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 αχτιϖε ιντερεστ

γρουπσ φορ ωηιχη ονλψ ινυενχε µοτιϖεσ αππλψ, ρεχαλλ τηατ φορ τηεσε ΙΓσ, χοντριβυτιονσ αρε

εξαχτλψ εθυαλ το τηε µινιµυµ χοντριβυτιονσ ρεθυιρεδ το οβταιν πολιχψ π�ϕ;κ. Συβστιτυτινγ (12)

ιν (13) ωε τηερεφορε οβταιν τηε εξπρεσσιον φορ εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ ιν τηε αβσενχε οφ

ελεχτοραλ µοτιϖεσ:

Χ�ϕ;κ =

8
><
>:

η
�
ρκ�ϕ(1+γκ)

(1+ηρκ�ϕ)

�2
φορ �ϕ;κ = 1

0 φορ �ϕ;κ = 0
(14)

Ασ πρεϖιουσλψ µεντιονεδ, ατ µοστ ονε οφ τηε αχτιϖε ιντερεστ γρουπσ µαψ χοντριβυτε ωιτη τηε

ιντεντιον οφ α�εχτινγ τηε ουτχοµε οφ τηε ελεχτιον. Τηερεφορε, φορ ατ λεαστ αλλ τηε χοντριβυτινγ

γρουπσ µινυσ ονε (ι.ε., µαξ[
Π

κ �ϕ;κ � 1; 0]), εθυιλιβριυµ χοντριβυτιονσ (Χ�ϕ;κ) αρε στριχτλψ

ινχρεασινγ ιν υνποπυλαριτψ, ασ στατεδ ιν Προποσιτιον 2. Τηισ ρεσυλτ ρεπρεσεντσ τηε µαιν

εµπιριχαλ ιµπλιχατιον οφ τηε µοδελ τηατ ωε σεεκ το τεστ ιν τηε νεξτ σεχτιον.

4 Εµπιριχαλ Αναλψσισ

4.1 ∆ατα

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

σιον, 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.

Χοµβινινγ αλλ δατα σουρχεσ, ωε οβταιν α µινιµυµ νυµβερ οφ υνχενσορεδ οβσερϖατιονσ εθυαλ

το 36; 241. Ταβλε 1 ρεπορτσ σοµε δεσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ τηε χλασσι�χατιον οφ σεχτορσ αχχορδ−

ινγ το τηειρ αϖεραγε υνποπυλαριτψ. Σινχε, ωε ασσυµε τηατ, ατ λεαστ ιν πρινχιπλε, α χανδιδατε

χαν ρεχειϖε µονεψ φροµ αλλ ΙΓσ, τηε φραχτιον οφ χενσορεδ οβσερϖατιονσ ισ παρτιχυλαρλψ ηιγη
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(ι.ε., µορε τηαν 60%).

Το εϖαλυατε τηε εµπιριχαλ ιµπλιχατιονσ οφ τηε µοδελ, ωε χονσιδερ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ οφ

∃200 ορ µορε φροµ ΠΑΧσ ανδ ινδιϖιδυαλσ το φεδεραλ χανδιδατεσ. Ιν παρτιχυλαρ, ουρ δεπενδεντ

ϖαριαβλε ισ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ τηατ α χανδιδατε ρεχειϖεδ φροµ ΠΑΧσ ανδ ινδιϖιδυαλσ

ιν φουρ ελεχτοραλ χψχλεσ (ι.ε., 2002, 2004, 2006 ανδ 2008), ασ ρεπορτεδ βψ τηε ΦΕΧ. Ωε ασσοχιατε

ΠΑΧ ανδ ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ το εαχη ινδυστρψ υσινγ τηε χλασσι�χατιον προποσεδ βψ τηε

Χεντερ φορ Ρεσπονσιϖε Πολιτιχσ (ΧΡΠ). Τηε χλασσι�χατιον οφ ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ ισ βασεδ

ον εµπλοψερ/οχχυπατιον δατα ρεπορτεδ βψ τηε δονορ.17 Τηε αϖεραγε αµουντ ισ ∃13; 802

(τηισ ϖαλυε ρισεσ το ∃34; 495 ιφ ωε χονσιδερ ονλψ υνχενσορεδ χοντριβυτιονσ), ανδ τηε ηιγηεστ

χοντριβυτιον λεϖελ ισ εθυαλ το ∃14; 000; 000.

Το µεασυρε ιντερεστ γρουπ υνποπυλαριτψ, ωε υσε α ρεπυτατιον ινδεξ βασεδ ον τηε Βυσινεσσ

ανδ Ινδυστρψ Σεχτορ Ιµαγεσ προϖιδεδ βψ τηε Γαλλυπ Πολλσ. Τηισ ινδεξ ισ µεασυρεδ ατ τηε

νατιοναλ λεϖελ ανδ ισ χονστρυχτεδ βψ χλασσιφψινγ τηε ρεπλιεσ ον τηε φολλοωινγ θυεστιον: ∀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 ανδ ρεπρεσεντσ αν εµπιριχαλ µεασυρε οφ γκ εξπρεσσεδ ιν

περχενταγε ποιντσ, ωηερε ηιγηερ ϖαλυεσ δενοτε λεσσ ποπυλαρ σεχτορσ.18 Ωε ηαϖε 24 σεχτορσ,

ανδ τηε αϖεραγε υνποπυλαριτψ ισ 45:76. Ιν Αππενδιξ Β, ωε προϖιδε α δεταιλεδ δεσχριπτιον

ον ηοω τηε ινδεξ ισ χονστρυχτεδ. Τηε σεχονδ παρτ οφ Ταβλε 1 σηοωσ τηατ τηε οιλ ανδ γασ

ινδυστρψ ισ τηε λεαστ ποπυλαρ, ωηιλε τηε µοστ ποπυλαρ ισ τηε χοµπυτερ ινδυστρψ. Αµονγ τηε

µοστ υνποπυλαρ σεχτορσ ωε �νδ τηε λεγαλ �ελδ ανδ ηεαλτηχαρε, ωηιλε σεχτορσ ρελατεδ το φοοδ

προδυχτιον ανδ διστριβυτιον αρε ρελατιϖελψ ποπυλαρ.

Ωε αλσο χοντρολ φορ ϖαριαβλεσ τηατ χαν ποτεντιαλλψ α�εχτ ηοω ϖοτερσ περχειϖε τηε ιντερεστ

17Τηισ αππροαχη ισ σιµιλαρ το τηατ αδοπτεδ βψ Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011). Σινχε ινδιϖιδυαλ χοντριβυ−
τιονσ µαψ χοντριβυτε ειτηερ φορ χονσυµπτιον ορ ιδεολογιχαλ ρεασονσ, ινχλυδινγ τηεµ µαψ λεαδ το α σορτ οφ
µεασυρεµεντ ερρορ προβλεµ. Ηοωεϖερ, ιφ ινδιϖιδυαλ χοντριβυτιονσ αρε υνρελατεδ το ΙΓ δεσιρεδ πολιχιεσ, τηειρ
ινχλυσιον σηουλδ λεαδ το α δοωνωαρδ βιασ ιν ουρ εστιµατεσ, ρεδυχινγ τηε στρενγτη οφ ουρ µαιν χονχλυσιονσ.
18Νοτιχε 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.
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γρουπ, ινυενχινγ τηε αµουντ οφ ρεσουρχεσ τηατ αν ιντερεστ γρουπ µυστ δεϖοτε το χαµπαιγν

�νανχινγ. Φορ τηισ ρεασον, ωε ινχλυδε τωο ιµπορταντ ϖαριαβλεσ (ατ τηε νατιοναλ λεϖελ): τηε

φραχτιον οφ ωορκερσ εµπλοψεδ ιν α γιϖεν ινδυστρψ ανδ τηε σηαρε οφ ϖαλυε−αδδεδ γενερατεδ βψ

τηατ ινδυστρψ. Φορ ινστανχε, ονε χαν αργυε τηατ ωορκερσ µιγητ χονσιδερ τηε σεχτορ ιν ωηιχη

τηεψ αρε εµπλοψεδ το βε µορε ποσιτιϖε τηαν οτηερσ, σιµπλψ βεχαυσε τηεψ φαϖοραβλψ ϖιεω

τηειρ εµπλοψερ.19 Τηε µεαν σεχτορ οχχυπιεσ αβουτ 2% οφ ωορκερσ, ωιτη τηε λαργεστ σεχτορ

εµπλοψινγ 11% οφ τηε τοταλ ωορκινγ ποπυλατιον. Αλσο, ϖοτερσ µαψ χονσιδερ ηιγη−ϖαλυε αδδεδ

σεχτορσ ασ βεττερ εµπλοψµεντ οππορτυνιτιεσ, τηυσ λεαδινγ τηεσε σεχτορσ το βε περχειϖεδ ασ

µορε ποπυλαρ, ανδ διµινισηινγ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ τηατ ιντερεστ γρουπσ ασσοχιατεδ

το τηεσε σεχτορσ 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,

ινχλυδινγ ϖαλυε αδδεδ αλλοωσ υσ το ρυλε ουτ τηατ ΙΓ ποπυλαριτψ µαψ βε α προξψ φορ ινδυστρψ

περφορµανχε. ∆ατα ον εµπλοψµεντ ανδ ϖαλυε αδδεδ χοµεσ φροµ τηε αγγρεγατιον οφ Αννυαλ

Ινδυστρψ Αχχουντσ, αν αννυαλ σεριεσ προϖιδεδ βψ τηε Βυρεαυ οφ Εχονοµιχ Αναλψσισ.

Χοντριβυτιονσ αλσο δεπενδ ον χανδιδατε ϕ0σ προβαβιλιτψ οφ βεινγ ελεχτεδ, �ϕ. Βψ δε�νι−

τιον, τηισ προβαβιλιτψ ισ υνοβσερϖαβλε. Τηερεφορε, φολλοωινγ αν εξτενσιϖε εµπιριχαλ λιτερατυρε,

ωε υσε ινφορµατιον ον ινχυµβεντ χανδιδατεσ το χοντρολ φορ τηε χανδιδατε∋σ εξ−αντε προβα−

βιλιτψ οφ ωιννινγ τηε ελεχτιονσ. Μανψ στυδιεσ ηαϖε δοχυµεντεδ τηε γροωινγ τρενδ οφ τηε

ινχυµβενχψ αδϖανταγε ιν τηε Υ.Σ. (σεε, ε.γ., Χοϖερ, 1977; Χοξ ανδ Κατζ, 1996; Λεϖιττ ανδ

Ωολφραµ, 1997; Λεε, 2001; Ανσολαβεηερε ετ αλ. 2006). Φορ ινστανχε, Λεε (2001) σηοωσ τηατ

αν ινχυµβεντ ηασ α ηιγηερ προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ τηε σεχονδ ελεχτιον, εϖεν ωηεν φαχινγ αν

εξ−αντε ιδεντιχαλ χανδιδατε. Αχχορδινγ το τηισ λιτερατυρε, ινχυµβενχψ γενερατεσ βοτη διρεχτ

ανδ ινδιρεχτ βενε�τσ, συχη ασ ινχρεασινγ α χανδιδατε∋σ ϖισιβιλιτψ αµονγ ϖοτερσ ορ δισχουραγ−

ινγ ηιγη−θυαλιτψ χηαλλενγερσ. Αλτηουγη ουρ τηεορετιχαλ ρεσυλτσ δο νοτ δεπενδ ον χανδιδατεσ∋

19Ωορκερσ σηουλδ φαϖοραβλψ ϖιεω τηε λοββψινγ ε�ορτ οφ τηειρ χορρεσπονδινγ ιντερεστ γρουπσ, ιφ τηειρ ιντερεστσ
αρε αλιγνεδ.
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ιδεολογιεσ, ωε ινχλυδε τηειρ πολιτιχαλ α�λιατιον ασ αν αδδιτιοναλ χοντρολ ϖαριαβλε. Ωε αλσο

διστινγυιση βετωεεν λοπσιδεδ ανδ χλοσε ραχεσ το χοντρολ φορ τηε φαχτ τηατ χοντριβυτιονσ αρε

ηιγηερ ιν χλοσε ραχεσ τηαν ιν λοπσιδεδ ελεχτιονσ (Σνψδερ, 1990). Ιν παρτιχυλαρ, ωε δε�νε λοπ−

σιδεδ ελεχτιονσ ασ τηοσε ιν ωηιχη α χανδιδατε ωον ωιτη ατ λεαστ 70% οφ τηε ϖοτεσ. Τηισ αλλοωσ

υσ το ηαϖε α νυµβερ οφ χλοσε ραχεσ χοµπαραβλε ωιτη τηε νυµβερ οφ λοπσιδεδ ελεχτιονσ.

Φιναλλψ, ωε υσε τηε περχενταγεσ οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν ο�χε ρολεσ ανδ χραφτ οχχυπατιονσ

ασ ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ φορ ινδυστρψ υνποπυλαριτψ. Τηε σουρχε φορ τηισ ινφορµατιον ισ τηε

Εθυαλ Εµπλοψµεντ Οππορτυνιτψ Χοµµισσιον ωηιχη χολλεχτσ δατα φροµ πυβλιχ ανδ πριϖατε

εµπλοψερσ, ανδ υνιονσ ανδ λαβορ οργανιζατιονσ ον τηε χοµποσιτιον οφ τηειρ ωορκ φορχεσ βψ

σεξ ανδ ραχε.20 Ιν Ταβλε 1, ωε χαν σεε τηατ, ον αϖεραγε 28% οφ ο�χε ρολεσ ανδ 19% οφ χραφτ

ϕοβσ αρε τακεν υπ βψ ωοµεν. Ωε λεαϖε τηε δισχυσσιον ον τηε ϖαλιδιτψ οφ ουρ ινστρυµεντσ φορ

τηε νεξτ σεχτιον.

20Τηε δε�νιτιον οφ ο�χε ρολεσ ινχλυδεσ αλλ χλεριχαλ−τψπε ωορκ ρεγαρδλεσσ οφ λεϖελ οφ δι�χυλτψ, ωηερε τηε
αχτιϖιτιεσ αρε πρεδοµιναντλψ νον−µανυαλ τηουγη σοµε µανυαλ ωορκ νοτ διρεχτλψ ινϖολϖεδ ωιτη αλτερινγ ορ
τρανσπορτινγ τηε προδυχτσ ισ ινχλυδεδ: βοοκκεεπερσ, χολλεχτορσ (βιλλσ ανδ αχχουντσ), µεσσενγερσ ανδ ο�χε
ηελπερσ, ο�χε µαχηινε οπερατορσ (ινχλυδινγ χοµπυτερ), σηιππινγ ανδ ρεχειϖινγ χλερκσ, στενογραπηερσ, τψπιστσ
ανδ σεχρεταριεσ, τελεγραπη ανδ τελεπηονε οπερατορσ, λεγαλ ασσισταντσ, ανδ κινδρεδ ωορκερσ. Χραφτ ωορκερσ αρε
δε�νεδ ασ µανυαλ ωορκερσ οφ ρελατιϖελψ ηιγη σκιλλ λεϖελ ηαϖινγ α τηορουγη ανδ χοµπρεηενσιϖε κνοωλεδγε οφ
τηε προχεσσεσ ινϖολϖεδ ιν τηειρ ωορκ. Τηεψ εξερχισε χονσιδεραβλε ινδεπενδεντ ϕυδγµεντ ανδ υσυαλλψ ρεχειϖε
αν εξτενσιϖε περιοδ οφ τραινινγ. Τηεσε ϕοβσ ινχλυδε: τηε βυιλδινγ τραδεσ, ηουρλψ παιδ συπερϖισορσ ανδ λεαδ
οπερατορσ ωηο αρε νοτ µεµβερσ οφ µαναγεµεντ, µεχηανιχσ ανδ ρεπαιρερσ, σκιλλεδ µαχηινινγ οχχυπατιονσ,
χοµποσιτορσ ανδ τψπεσεττερσ, ελεχτριχιανσ, ενγραϖερσ, παιντερσ (χονστρυχτιον ανδ µαιντενανχε), µοτιον πιχτυρε
προϕεχτιονιστσ, παττερν ανδ µοδελ µακερσ, στατιοναρψ ενγινεερσ, ταιλορσ ανδ ταιλορεσσεσ, αρτσ οχχυπατιονσ,
ηανδπαιντερσ, χοατερσ, βακερσ, δεχορατινγ οχχυπατιονσ, ανδ κινδρεδ ωορκερσ.
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Ταβλε 1: ∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ ανδ Υνποπυλαριτψ Ρανκ

∆εσχριπτιϖε στατιστιχσ

ςαριαβλε Οβσ Μεαν Στδ. ∆εϖ. Μιν Μαξ

Χοντριβυτιονσ (∃ΥΣ) 117,549 13,802 141,203 0 14,000,000

Υνποπυλαριτψ 111,733 45.762 26.348 0 100

Εµπλοψµεντ (% οφ τοταλ) 107,895 0.020 0.024 0.001 0.122

ςαλυε αδδεδ (% οφ τοταλ) 107,895 0.024 0.026 0.004 0.119

Ινχυµβενχψ 117,694 0.324 0.468 0 1

Γενδερ (1=µαλε) 117,694 0.479 0.500 0 1

Λοπσιδεδ 117,694 0.804 0.397 0 1

Ο�χε (% φεµαλε) 107,898 0.282 0.164 0.021 0.657

Χραφτ (% φεµαλε) 107,898 0.191 0.126 0.018 0.668

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

Ινδυστρψ Υνποπυλαριτψ Ινδυστρψ Υνποπυλαριτψ

Χοµπυτερ ινδυστρψ 0.17 Αυτοµοβιλε ινδυστρψ 47.16

Ρεσταυραντ ινδυστρψ 6.37 Σπορτσ ινδυστρψ 48.69

Αγριχυλτυρε 16.52 Τελεϖισιον ανδ 51.71

Γροχερψ ινδυστρψ 19.03 Μοϖιε ινδυστρψ 56.96

Ρεταιλ ινδυστρψ 25.54 Αιρλινε ινδυστρψ 57.00

Ιντερνετ ινδυστρψ 27.29 Αδϖερτισινγ ινδυστρψ 57.50

Τραϖελ ινδυστρψ 29.42 Ελεχτριχ ανδ γασ υτιλιτιεσ 65.57

Πυβλισηινγ ινδυστρψ 34.71 Πηαρµαχευτιχαλ ινδυστρψ 69.91

Αχχουντινγ 35.08 Τηε λεγαλ �ελδ 73.57

Βανκινγ 40.63 Τηε φεδεραλ γοϖ 74.48

Εδυχατιον 45.27 Ηεαλτηχαρε ινδυστρψ 75.17

Ρεαλ Εστατε ινδυστρψ 46.28 Οιλ ανδ γασ 100.00

Νοτεσ: Ωε αλσο χονσιδερ χανδιδατε∋σ πολιτιχαλ α�λιατιον ασ αν αδδιτιοναλ χοντρολ ϖαριαβλε. Ον

αϖεραγε, ∆εµοχρατσ ρεχειϖε ∃15:153, Ρεπυβλιχανσ ρεχειϖε ∃13; 888 ωηιλε οτηερ παρτιεσ ρεχειϖε

∃1; 928.

4.2 Μετηοδολογψ

4.2.1 Βασελινε Σπεχι�χατιον

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

αν ΙΓ. Ιν παρτιχυλαρ, ωε ωαντ το τεστ φορ τηε εξιστενχε οφ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε

υνποπυλαριτψ οφ εαχη ιντερεστ γρουπ κ ανδ τηε χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε ϕ (Προποσιτιον

2).

Βεχαυσε ΙΓσ µαψ νοτ �νανχε α παρτιχυλαρ χανδιδατε, δατα ον ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ αρε
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τψπιχαλλψ λεφτ−χενσορεδ ατ ζερο. Ιν τηισ χασε, στανδαρδ ΟΛΣ εστιµατεσ αρε βιασεδ, ανδ ωε µυστ

αδοπτ α τωο στεπ προχεδυρε το εστιµατε εθυατιον (14). Ιν παρτιχυλαρ, βψ υσινγ α Προβιτ µοδελ,

ωε �ρστ εστιµατε α παρτιχιπατιον εθυατιον ιν ωηιχη τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ �ϕ;κ { τηατ ισ, α

βιναρψ ϖαριαβλε δετερµινινγ ωηετηερ Χ�ϕ;κ ισ ζερο ορ στριχτλψ ποσιτιϖε { ανδ τηεν ωε εστιµατε α

λινεαρ χοντριβυτιον εθυατιον ιν ωηιχη τηε δεπενδεντ ϖαριαβλε ισ τηε χοντριβυτιον λεϖελ. Σινχε

ωε µαψ ηαϖε οµιττεδ ϖαριαβλεσ α�εχτινγ τηε ερρορ τερµσ ιν τηε τωο εθυατιονσ, τηε Ηεχκµαν

(1979) σελεχτιον µοδελ ρεπρεσεντσ τηε νατυραλ αππροαχη το δεαλ ωιτη τηε προβλεµ οφ ζεροσ.

Φολλοωινγ Ωοολδριδγε (2010, π. 697), ωε εστιµατε τηε παρτιχιπατιον εθυατιον φορ εαχη ψεαρ

σεπαρατελψ ανδ τηεν ωε ινχλυδε τηε εστιµατεδ νονσελεχτιον ηαζαρδσ (ι.ε., τηε ινϖερσε Μιλλσ

ρατιοσ) ιντο α Μυνδλακ (1978) χορρεχτιον µοδελ το αχχουντ φορ χορρελατιον βετωεεν τιµε−

ινϖαριαντ φαχτορσ ανδ τηε ϖεχτορ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ. Τηισ µετηοδολογψ αλλοωσ υσ το

χοντρολ φορ βοτη τηε προβαβιλιτψ οφ χενσορινγ ανδ τηε οµισσιον οφ ιµπορταντ ΙΓ χηαραχτεριστιχσ.

Βψ λογ−λινεαριζινγ εθυατιον (14), ωε χαν εασιλψ οβταιν τηε φολλοωινγ εχονοµετριχ σπεχι�−

χατιον:

λογΧ�ϕκδτ = � + � λογ(1 + γκτ) +  λογ �ϕδτ + �Μϕκ + ∀ϕκδτ φορ �ϕ;κ = 1; (15)

ωηερε � ισ τηε χονσταντ τερµ; Χ�ϕκδτ ρεπρεσεντσ τηε αµουντ οφ χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε

ϕ φροµ ιντερεστ γρουπ κ; ιν διστριχτ δ; ατ τιµε τ; (1 + γκτ) ισ προξιεδ ωιτη τηε υνποπυλαριτψ

ινδεξ φορ ιντερεστ γρουπ κ ατ τιµε τ; �ϕδτ ισ α µεασυρε οφ τηε χανδιδατε∋σ ελεχτοραλ αδϖανταγε

ανδ ισ προξιεδ ωιτη α φαχτορ ϖαριαβλε ινδιχατινγ ωηετηερ α χανδιδατε ϕ, ιν διστριχτ δ, ισ αν

ινχυµβεντ, α χηαλλενγερ ορ ισ ρυννινγ φορ αν οπεν σεατ; Μϕκ αρε τηε Μυνδλακ∋σ χορρεχτιον

τερµσ ανδ σερϖε τηε πυρποσε οφ αβσορβινγ τηε σχαλαρ ε�εχτσ οφ λογ(ρκ) ανδ λογ
�

1
1+ηρκ�ϕδτ

�
; ∀ϕκδτ

ισ τηε ερρορ τερµ. Φορµαλλψ, Μυνδλακ∋σ χορρεχτιον τερµσ αρε σιµπλψ ΙΓ−ινχυµβεντ αϖεραγε

χηαραχτεριστιχσ ανδ αλλοω υσ το χοντρολ φορ βοτη τιµε−ινϖαριαντ σεχτοραλ ηετερογενειτψ ανδ τηε

φαχτ τηατ τηισ ηετερογενειτψ µαψ ηαϖε δι�ερεντ ε�εχτσ ον ινχυµβεντσ ανδ χηαλλενγερσ. Ωε

αλσο ινχλυδε τωο ιµπορταντ σεχτοραλ χοϖαριατεσ { ναµελψ, τηε σηαρε οφ εµπλοψεεσ ανδ ϖαλυε
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αδδεδ οβσερϖεδ ιν εαχη ΙΓ { ασ ωελλ ασ χψχλε ινδιχατορσ ανδ οτηερ χανδιδατε χηαραχτεριστιχσ.

Φιναλλψ, ιν ορδερ το χοντρολ φορ τηε οµισσιον οφ ϖαριαβλεσ α�εχτινγ βοτη τηε παρτιχιπατιον ανδ

τηε χοντριβυτιον εθυατιον, ουρ ρεγρεσσιονσ χονταιν αν ινϖερσε Μιλλσ ρατιο φορ εαχη ελεχτοραλ

χψχλε.21

4.2.2 Αλτερνατιϖε Σπεχι�χατιονσ

Αφτερ ηαϖινγ χοντρολλεδ φορ ηετερογενειτψ ανδ χενσορινγ, ωε χηεχκ ηοω ρεγρεσσιον χοε�χιεντσ

βεηαϖε ωηεν ουρ σπεχι�χατιον ισ µοδι�εδ βψ αδδινγ ορ ρεµοϖινγ σοµε ρεγρεσσορσ. Ιν παρτιχ−

υλαρ, ωε µοδιφψ εθυατιον (15) το σηοω τηατ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ νοτ προξψινγ φορ οτηερ

χοντριβυτιον χηαννελσ αλρεαδψ δισχυσσεδ ιν τηε λιτερατυρε.

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 χαν−

διδατε. Τηε φορµερ χηαννελ ισ ρεσπονσιβλε φορ τηε ινχρεασινγ παρτ οφ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν

χοντριβυτιονσ ανδ τηε ΙΓ 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

21Ινϖερσε Μιλλσ ρατιοσ αρε χοµπυτεδ ασ �(τΖϕκδτ) �
�(τΖϕκδτ)
�(τΖϕκδτ)

, ωηερε �(�) ισ τηε στανδαρδ νορµαλ δενσιτψ

φυνχτιον, �(�) ισ τηε στανδαρδ νορµαλ χυµυλατιϖε διστριβυτιον φυνχτιον, Ζϕκδτ ισ α σετ οφ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ
εντερινγ τηε χενσορινγ µεχηανισµ ανδ τ αρε τηε τιµε−ϖαριαντ χοε�χιεντσ εντερινγ τηε σελεχτιον εθυατιον.
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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.

4.2.3 Ενδογενειτψ

Σινχε αν ιντερεστ γρουπ∋σ 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 τηατ χοντριβυτε µορε το

ελεχτοραλ χαµπαιγνσ.

Το αδδρεσσ τηισ ισσυε, ωε αδοπτ τηρεε δι�ερεντ στρατεγιεσ το ρε−εστιµατε ουρ µοδελ. Φιρστ,

ωε υσε αν αλτερνατιϖε ινδιχατορ οφ υνποπυλαριτψ βασεδ ον τηε Ηαρρισ Πολλσ ινδεξ, ωηιχη ισ

δε�νεδ ασ τηε δι�ερενχε βετωεεν τηε περχενταγε οφ ρεσπονδεντσ τηατ βελιεϖε σεχτορ κ δοεσ

α βαδ ϕοβ ιν σερϖινγ ιτσ χυστοµερσ ανδ τηε περχενταγε οφ τηοσε τηατ τηινκ ιτ δοεσ ωελλ.22

Σινχε τηισ ινδεξ µεασυρεσ τηε αβιλιτψ οφ α σεχτορ το σατισφψ ιτσ χονσυµερσ, ιτ ισ λεσσ λικελψ το

βε ινυενχεδ βψ τηε πολιτιχαλ αχτιϖιτψ οφ α σεχτορ. Τηερεφορε, ωηιλε τηε Γαλλυπ ινδεξ µαψ

χαπτυρε σοµε διµενσιονσ ρελατεδ το πολιτιχαλ παρτιχιπατιον, τηε Ηαρρισ ινδεξ σηουλδ βε λεσσ

εξποσεδ το ρεϖερσε χαυσαλιτψ προβλεµσ.

Σεχονδ, το χοντρολ φορ βοτη χενσορινγ ανδ ενδογενειτψ, ωε αλσο φολλοω τηε µετηοδολογψ

προποσεδ βψ Μροζ (1987) ανδ ωιδελψ ρεφερρεδ ιν τηε εχονοµετριχ λιτερατυρε (σεε Βερνδτ,

1991; Ωοολδριδγε, 2010). Τηισ µετηοδολογψ χονσιστσ οφ τηρεε σταγεσ. Ιν τηε �ρστ σταγε,

ωε οβταιν τηε ινϖερσε Μιλλσ ρατιο βψ εστιµατινγ α Προβιτ µοδελ ιν ωηιχη τηε υνποπυλαριτψ

ινδεξ ηασ βεεν ρεπλαχεδ ωιτη ονε ορ µορε ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ. Ιν τηε σεχονδ σταγε, ωε

ρεγρεσσ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ον ουρ ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ, τηε ινϖερσε Μιλλσ ρατιο ανδ

22Ωε υσε τηε Ηαρρισ Πολλσ ινδεξ ασ α σεχονδαρψ προξψ οφ υνποπυλαριτψ βεχαυσε ιτ χοϖερσ ονλψ τηιρτεεν
σεχτορσ, ωηιλε τηε Γαλλυπ ινδεξ αλλοωσ υσ το χονσιδερ τωεντψ σεχτορσ. Ηαρρισ Πολλσ αρε αϖαιλαβλε ον τηε Ωεβ:
(ωωω.ηαρρισιντεραχτιϖε.χοµ/ΝεωσΡοοµ/ΗαρρισΠολλσ)
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τηε σετ οφ εξογενουσ ϖαριαβλεσ. Φιναλλψ, ωε ινχλυδε τηε πρεδιχτεδ ϖαλυεσ οφ τηε �ρστ τωο

σταγεσ ιν τηε �ναλ ρεγρεσσιον το οβταιν υνβιασεδ χοε�χιεντσ φορ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ. Ωε

ινστρυµεντ ΙΓ υνποπυλαριτψ ωιτη τηε περχενταγε οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν ο�χε ανδ χλεριχαλ−

τψπε ρολεσ ανδ τηε περχενταγε οφ ωοµεν ωορκινγ ιν χραφτ οχχυπατιονσ. Α ϖαλιδ ινστρυµεντ

µυστ βε στρονγλψ χορρελατεδ ωιτη τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ (ινστρυµεντ ρελεϖανχε), βυτ βε

υνχονδιτιοναλλψ υνχορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ (ινστρυµεντ εξογενειτψ). Χονχερνινγ τηε

ρελεϖανχε οφ ουρ ινστρυµεντσ τηερε ισ α ωιδε λιτερατυρε σηοωινγ τηατ χορπορατε ρεπυτατιον ισ

α ποσιτιϖε φυνχτιον οφ φεµαλε εµπλοψµεντ ιν χερταιν οχχυπατιονσ. Φορ ινστανχε, Βραµµερ

ετ αλ. (2009) �νδ τηατ τηε πρεσενχε οφ ωοµεν ιν τοπ ποσιτιονσ ισ φαϖοραβλψ ϖιεωεδ ιν τηοσε

σεχτορσ τηατ οπερατε χλοσε το �ναλ χονσυµερσ. Ινδεεδ, �ρστ σταγε εστιµατεσ χον�ρµ τηισ

ϖιεω σηοωινγ τηατ σεχτορσ ωιτη α ηιγηερ φραχτιον οφ ωοµεν οχχυπιεδ ιν ο�χε ρολεσ αρε αλσο

περχειϖεδ ασ µορε ποπυλαρ. Τηε �ρστ σταγε ρεγρεσσιονσ αλσο ρεϖεαλ τηατ σεχτορσ οχχυπψινγ

ωοµεν ιν µορε πηψσιχαλλψ ιντενσιϖε οχχυπατιονσ (ι.ε., χραφτ ϕοβσ) αρε ασσοχιατεδ ωιτη α λοωερ

ποπυλαριτψ. Τηε ιδεα ισ τηατ ινδυστριεσ γυαραντεεινγ εθυαλ οππορτυνιτιεσ ιν ∀γοοδ∀ ϕοβσ

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 δεµοχρατιζατιον. Οτηερ στυδιεσ συγγεστ τηατ µαλε 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�ανδεζ ετ αλ.

(2013) αργυε τηατ φεµαλε παρτιχιπατιον ιν τηε λαβορ µαρκετ ηασ σηαπεδ µαλε πρεφερενχεσ ιν

φαϖορ οφ γενδερ εθυαλιτψ. Φιναλλψ, 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. Χονχερνινγ εξογενειτψ, ουρ ινστρυµεντσ αρε υνλικελψ το βε υνχονδιτιοναλλψ χορρελατεδ

ωιτη ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. Ινδεεδ, ουρ ινστρυµεντσ ρεφερ ονλψ το τηοσε οχχυπατιονσ τηατ

τψπιχαλλψ δο νοτ σετ βροαδ πολιχιεσ. Τηερεφορε, ιτ ισ δι�χυλτ το ιµαγινε α σιγνι�χαντ ιµπαχτ οφ

τηοσε εµπλοψεδ ιν τηεσε ρολεσ ον χαµπαιγν �νανχινγ στρατεγιεσ. Τηισ αργυµεντ ισ χον�ρµεδ

βψ α στανδαρδ οϖεριδεντι�χατιον τεστ. Φορ τηισ ρεασον ανδ γιϖεν τηε ινχλυσιον οφ ΙΓ−ινχυµβεντ
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�ξεδ ε�εχτσ, ωε χαν χονχλυδε τηατ ουρ εστιµατεσ αρε εξτρεµελψ ρελιαβλε.

Ηοωεϖερ, βεχαυσε τηε ϖαλιδιτψ οφ αν Ις ισ αλωαψσ δεβαταβλε δεσπιτε τηε ρεσυλτσ οφ ϖαλιδατιον

τεστσ, ωε αλσο εξπλοιτ τηε νεγατιϖε ποπυλαριτψ σηοχκ τηατ τηε �νανχιαλ χρισισ οφ 2007−2008 ηαδ

ον τηε βανκινγ σεχτορ.23 Τηε ρεχεντ �νανχιαλ χρισισ ηαδ δεϖαστατινγ ιµπαχτ ον τηε ρεπυτατιον

οφ τηε βανκινγ σεχτορ τηρουγηουτ τηε ωορλδ. Χιτιζενσ ανδ µεδια βλαµεδ τηε µαϕορ ΥΣ, ΥΚ

ανδ Ωεστ Ευροπεαν βανκσ φορ τηε ενορµουσ αµουντ οφ ινϖεστµεντσ ιν ρισκψ αχτιϖιτιεσ (ςεριχκ

ανδ Ισλαµ, 2010), τηε νατυρε οφ τηε ινχεντιϖεσ παιδ το σενιορ µαναγερσ (Χυκιερµαν, 2010)

ανδ τηε χρεατιον οφ χοµπλιχατεδ ανδ ωορτηλεσσ �νανχιαλ προδυχτσ (Ακινβαµι, 2011). Α συρϖεψ

οφ βανκινγ εξεχυτιϖεσ ατ 225 χοµπανιεσ δονε βψ Εβιθυιτψ ρεϖεαλεδ τηατ µορε τηαν 80% οφ

χοµµυνιχατιονσ, µαρκετινγ ανδ ινϖεστορ ρελατιονσ µαναγερσ ατ βανκσ, βροκεραγεσ ανδ οτηερ

�νανχιαλ σερϖιχεσ �ρµσ τηινκ τηε �νανχιαλ χρισισ χαυσεδ λονγ−τερµ ρεπυτατιον προβλεµσ (Λα

Μονιχα, 2014).

Ωε υσε α δι�ερενχε−ιν−δι�ερενχεσ (∆Ι∆) τεχηνιθυε το τεστ ωηετηερ τηε νεγατιϖε ποπυλαριτψ

σηοχκ α�εχτεδ τηε αϖεραγε χοντριβυτιονσ οφ τηε βανκινγ σεχτορ. Μορε σπεχι�χαλλψ, ωε ρε−

εστιµατε ουρ µοδελ χονσιδερινγ α τρεατµεντ ινδιχατορ τακινγ ϖαλυε 1 φορ χοντριβυτιονσ χοµινγ

φροµ τηε βανκινγ σεχτορ ιν 2008, ανδ ζερο οτηερωισε. Ιφ Προποσιτιον 2 ηολδσ, τηεν ουρ

τρεατµεντ ϖαριαβλε σηουλδ ηαϖε α ποσιτιϖε ε�εχτ ον αϖεραγε χοντριβυτιονσ.

4.2.4 ΙΓ Υνποπυλαριτψ ανδ Ρατεσ οφ Ρετυρν φροµ Χαµπαιγν Χοντριβυτιονσ

Τηε �ναλ παρτ οφ ουρ αναλψσισ φοχυσεσ ον υνδερστανδινγ ωηετηερ µορε υνποπυλαρ ΙΓσ τενδ

το οβταιν ηιγηερ ορ λοωερ ρατεσ οφ ρετυρνσ φροµ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. Το δο σο ωε εξπλοιτ α

ρεσυλτ οφ τηε ρεχεντ λιτερατυρε τηατ ηασ αττεµπτεδ το εξπλαιν Τυλλοχκ∋σ πυζζλε, τηατ ισ, τηε φαχτ

τηατ πολιτιχαλ χοντριβυτιονσ αρε εξτρεµελψ λοω ωιτη ρεσπεχτ το τηε αµουντ οφ πολιτιχαλ φαϖορσ

τηατ ΙΓσ αχτυαλλψ οβταιν φροµ ελεχτεδ χανδιδατεσ (σεε Τυλλοχκ, 1972 ανδ Ανσολαβεηερε ετ αλ.,

23Τηε 2008 Υ.Σ. Ηουσε οφ Ρεπρεσεντατιϖεσ ελεχτιονσ ωερε ηελδ ιν Νοϖεµβερ, ωηιλε τηε δισχυσσιον ον τηε
Εµεργενχψ Εχονοµιχ Σταβιλιζατιον Αχτ, χοµµονλψ ρεφερρεδ ασ τηε Ωαλλ Στρεετ βαιλουτ, σταρτεδ ιν εαρλψ 2008
ωηεν τηε ΥΣ ρεχεσσιον βεγαν. Μορε πρεχισελψ, αχχορδινγ το τηε Υ.Σ. Νατιοναλ Βυρεαυ οφ Εχονοµιχ Ρεσεαρχη,
τηε ΥΣ ρεχεσσιον βεγαν ιν ∆εχεµβερ 2007 ωιτη τηε συβπριµε µορτγαγε χρισισ ανδ λαστεδ 18 µοντησ (ΝΒΕΡ,
2010).
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2003). Τηεσε λοω λεϖελσ οφ χοντριβυτιονσ ιµπλψ ρατεσ οφ ρετυρν φροµ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ

τηατ αρε ινχοµπαραβλψ ηιγη ωιτη ρεσπεχτ το ανψ οτηερ ινϖεστµεντ ιν α µαρκετ εχονοµψ.

Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011) ανδ Χηαµον ανδ Καπλαν (2013) ηαϖε συχχεσσφυλλψ αδδρεσσεδ

τηε πυζζλε ανδ ωε χαν τηερεφορε ρελψ ον βεττερ εστιµατεσ οφ τηε ρατεσ οφ ρετυρν. Τηεσε

εστιµατεσ προϖιδε α ρεασοναβλε αππροξιµατιον οφ ηοω βενε�τσ φροµ πολιτιχαλ ινϖεστµεντ αρε

διστριβυτεδ αχροσσ σεχτορσ. Τηερεφορε, ιν τηε λαστ παρτ οφ τηε αναλψσισ, ωε χοµπυτε ΙΓ παψο�σ

ανδ χοµπαρε τηεµ ωιτη τηε ρατεσ οφ ρετυρν εστιµατεδ βψ Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011).

Τηισ εξερχισε ηασ α τηρεεφολδ πυρποσε. Φιρστ, ιτ ρεπρεσεντσ αν εξτερναλ ϖαλιδατιον εξερχισε,

σηοωινγ τηατ ουρ µοδελ προϖιδεσ ρελιαβλε ρεσυλτσ. Σεχονδ, ωε σηοω τηατ ουρ τηεορετιχαλ

µοδελ εξπλαινσ α λαργε φραχτιον οφ ΙΓ ηετερογενειτψ ιν πολιτιχαλ ρετυρνσ. Φιναλλψ, ιτ αλλοωσ υσ

το γατηερ σοµε ινσιγητ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ τηε ρατεσ οφ ρετυρν το

χαµπαιγν χοντριβυτιονσ.

5 Ρεσυλτσ

5.1 Μαιν Ρεσυλτσ

Ταβλε 2 ρεπορτσ τηε εστιµατεσ οφ Εθυατιον (15), ωηιλε τηε εστιµατεσ οφ τηε παρτιχιπατιον εθυα−

τιον αρε ρεπορτεδ ιν Αππενδιξ Χ. Ιν Χολυµν 1 ωε εστιµατεδ µοδελ (15) ωιτηουτ χονσιδερινγ

βοτη τηε ΙΓ ϖαλυε αδδεδ ανδ εµπλοψµεντ σηαρε. Τηε χοε�χιεντ ον τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ

ισ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ, βυτ τηισ χοε�χιεντ χουλδ βε βιασεδ βεχαυσε οφ τηε

λαχκ οφ ιµπορταντ χοντρολ ϖαριαβλεσ. Τηερεφορε, ιν Χολυµν 2 οφ Ταβλε 2 ωε χοντρολ φορ τηε

ινδυστρψ∋σ εµπλοψµεντ σηαρε ανδ ϖαλυε αδδεδ. Αχχορδινγ το Χολυµν 2, βοτη τηε εµπλοψ−

µεντ σηαρε ανδ τηε αϖεραγε ϖαλυε αδδεδ αρε ποσιτιϖελψ χορρελατεδ ωιτη τηε χοντριβυτιον λεϖελ.

Ιν οτηερ ωορδσ, βιγγερ σεχτορσ τενδ το χοντριβυτε µορε τηαν σµαλλερ ονεσ. Νονετηελεσσ, τηε

ινχλυσιον οφ τηεσε τωο τιµε−ϖαρψινγ χοντρολσ δοεσ νοτ λοωερ τηε ιµπαχτ οφ υνποπυλαριτψ ον

χοντριβυτιονσ. Νοτιχε τηατ, ωιτη ρεσπεχτ το χηαλλενγερσ (τηε ρεφερενχε γρουπ), βοτη ινχυµ−

βεντσ ανδ χανδιδατεσ ρυννινγ ιν οπεν σεατ ελεχτιονσ ραισε α ηιγηερ αµουντ οφ χοντριβυτιονσ.
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Ιντερεστινγλψ, τηεσε δι�ερενχεσ ινχρεασε ωηεν ωε χοντρολ φορ τηε εµπλοψµεντ σηαρε ανδ τηε

ϖαλυε αδδεδ σηαρε. Τηε στατιστιχαλ σιγνι�χανχε οφ τηε ινϖερσε Μιλλσ ρατιοσ συππορτσ τηε ασ−

συµπτιον τηατ �ρστ σταγε ανδ σεχονδ σταγε ερρορ τερµσ αρε χορρελατεδ. Τηε χοε�χιεντσ οφ

τηε αϖεραγε υνποπυλαριτψ ινδεξ (βετωεεν ε�εχτ) αρε αλωαψσ χοµπαραβλε ωιτη τηε χοε�χιεντσ

οφ υνποπυλαριτψ ινδεξ (ωιτηιν ε�εχτσ). Φροµ αν εµπιριχαλ ποιντ οφ ϖιεω, τηισ µεανσ τηατ α

χηανγε ιν τηε χυρρεντ υνποπυλαριτψ ορ ιν τηε αϖεραγε υνποπυλαριτψ λεαδσ το σιµιλαρ ινχρεασεσ

ιν χοντριβυτιονσ; ωηιλε, φροµ α τηεορετιχαλ ποιντ οφ ϖιεω, ιτ αλσο µεανσ τηατ λονγ−τερµ υνποπ−

υλαριτψ εξπλαινσ παρτ οφ τηε στρυχτυραλ δι�ερενχεσ ιν χοντριβυτιον λεϖελσ.24 Ιν χοντραστ, τηε

ωιτηιν χοε�χιεντ φορ τηε ϖαλυε αδδεδ ισ σλιγητλψ λοωερ τηαν τηε βετωεεν χοε�χιεντ. Τηε σχαλε

ε�εχτ χαπτυρινγ τηε ιντεραχτιον βετωεεν τηε αϖεραγε υνποπυλαριτψ ινδεξ ανδ τηε ινχυµβενχψ

αδϖανταγε ηασ τηε εξπεχτεδ νεγατιϖε σιγν ανδ ισ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ.25 Βψ λοοκινγ ατ

τηε χανδιδατε∋σ α�λιατιον, ωε χαν σεε τηατ ∆εµοχρατσ (τηε ρεφερενχε χατεγορψ) ρεχειϖε λεσσ

χοντριβυτιονσ τηαν Ρεπυβλιχανσ βυτ µορε χοντριβυτιονσ τηαν χανδιδατεσ ρυννινγ φορ τηιρδ

παρτιεσ. Φιναλλψ, ωοµεν ρεχειϖε µορε χοντριβυτιονσ τηαν µεν. Τηισ ρεσυλτ χαν βε εξπλαινεδ

ωιτη τηε φαχτ τηατ υσυαλλψ ωοµεν ρυν φορ αν ελεχτιον ονλψ ωηεν τηεψ χαν ραισε ενουγη φυνδσ

ανδ ηαϖε α ηιγη προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ τηε ελεχτιον (Μιλψο ανδ Σχηοσβεργ, 2000).

Ιν Χολυµνσ 3 ανδ 4 οφ Ταβλε 2, ωε χηανγε ουρ µαιν σπεχι�χατιον βψ χονσιδερινγ ποσσιβλε

χονφουνδινγ εξπλανατιονσ. Τηισ αλλοωσ υσ το προβε φυρτηερ ουρ χονχλυσιον τηατ τηε υνποπ−

υλαριτψ οφ αν ιντερεστ γρουπ ισ ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη ιτσ χοντριβυτιον λεϖελσ. Βεχαυσε

ωορκερσ µαψ ηαϖε δι�ερεντ ρεασονσ το χονσιδερ βοτη ϖερψ λαργε ανδ ϖερψ σµαλλ σεχτορσ το βε

µορε ποπυλαρ, ιν Χολυµν 3, ωε ινχλυδεδ α θυαδρατιχ τερµ φορ τηε εµπλοψµεντ σηαρε. Ιν

τηισ ωαψ, ωε τεστ ωηετηερ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ισ προξψινγ φορ νονλινεαρ ε�εχτσ ρελατεδ

το τηε σιζε οφ ιντερεστ γρουπσ. Ηοωεϖερ, εϖεν ωιτη τηισ σπεχι�χατιον, χοντριβυτιονσ ρεµαιν

ποσιτιϖελψ ασσοχιατεδ ωιτη υνποπυλαριτψ, ωηιλε τηε χοε�χιεντ ον τηε θυαδρατιχ τερµ φορ τηε

εµπλοψµεντ σηαρε ισ στατιστιχαλλψ ινσιγνι�χαντ. Τηισ ρεσυλτ ισ παρτιαλλψ δυε το τηε φαχτ τηατ

24Ωε δο νοτ χοντρολ φορ τηε αϖεραγε εµπλοψµεντ σηαρε βεχαυσε τηε εµπλοψµεντ σηαρε δοεσ νοτ ϖαρψ
συ�χιεντλψ ωιτηιν γρουπσ.
25Ρεχαλλ τηατ τηε σχαλε ε�εχτ αιµσ το χοντρολ φορ τηε λογ(1+ηρκ�ϕ;κ)

�1 ιν τηε λογ−λινεαριζεδ φορµ οφ εθυατιον
(14).
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τηε λογσ οφ χοντριβυτιονσ αρε λεσσ σενσιτιϖε το εµπλοψµεντ σηαρε τηαν τηε αµουντ οφ χοντρι−

βυτιονσ ιν νατυραλ σχαλε. Φιναλλψ, ιν Χολυµν 4, ωε ιντεραχτ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ωιτη α

δυµµψ ϖαριαβλε τακινγ ϖαλυε 1 ιν χασε οφ λοπσιδεδ ελεχτιονσ. Ονχε αγαιν, τηε χοε�χιεντ ον

τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ρεµαινσ ποσιτιϖε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ. Ιν χοντραστ, ελεχτοραλ

χοντριβυτιονσ αρε λοωερ ιν λοπσιδεδ ελεχτιονσ τηαν ιν χλοσε ραχεσ. Τηισ ισ χονσιστεντ ωιτη

τηε ιδεα τηατ ιν λοπσιδεδ ραχεσ, χηαραχτεριζεδ βψ λεσσ υνχερταιντψ ον τηε ελεχτιον ουτχοµε,

χανδιδατεσ αρε λεσσ ινχλινεδ το ∀σελλ∀ πολιχψ φαϖορσ ιν εξχηανγε φορ χοντριβυτιονσ.

Ιν γενεραλ, ωε χαν σαψ τηατ α 1% ινχρεασε ιν υνποπυλαριτψ λεαδσ το α 0:48% ινχρεασε ιν

χοντριβυτιονσ. Το υνδερστανδ τηε ρελεϖανχε οφ τηε υνποπυλαριτψ ε�εχτ, ωε χαν χοµπαρε τηε

ιµπαχτ οφ ΙΓ υνποπυλαριτψ ον χοντριβυτιονσ ωιτη τηε ιµπαχτ οφ οτηερ ιµπορταντ εξπλανατορψ

ϖαριαβλεσ. Βψ στανδαρδιζινγ ουρ εξπλανατορψ ϖαριαβλεσ, ωε γετ τηατ υνποπυλαριτψ ισ τηε σεχονδ

µοστ ιµπορταντ εξπλανατορψ ϖαριαβλε αφτερ τηε ινχυµβενχψ στατυσ. Ινδεεδ, α ονε στανδαρδ

δεϖιατιον ινχρεασε ιν υνποπυλαριτψ ισ ασσοχιατεδ ωιτη α 25% στανδαρδ δεϖιατιον ινχρεασε ιν

πρεδιχτεδ χοντριβυτιονσ.
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Ταβλε 2: Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ

(1) (2) (3) (4)

Χονσταντ 5.182∗∗∗ 3.735∗∗∗ 3.994∗∗∗ 4.565∗∗∗

(0.241) (0.273) (0.444) (0.420)

Υνποπυλαριτψ (ωιτηιν) 0.461∗∗∗ 0.501∗∗∗ 0.482∗∗∗ 0.573∗∗∗

(0.045) (0.046) (0.054) (0.051)

Ινχυµβεντ 0.824∗∗∗ 4.260∗∗∗ 4.237∗∗∗ 4.068∗∗∗

(0.117) (0.185) (0.188) (0.164)

Οπεν σεατ 0.792∗∗∗ 3.304∗∗∗ 3.303∗∗∗ 3.026∗∗∗

(0.066) (0.150) (0.150) (0.107)

Εµπλοψµεντ 0.240∗∗∗ 0.325∗∗∗ 0.630∗∗∗

(0.018) (0.109) (0.108)

Εµπλοψµεντ σθ. 0.009 0.032∗∗∗

(0.012) (0.012)

ςΑ (ωιτηιν) 0.253∗∗∗ 0.240∗∗∗ 0.168∗∗

(0.068) (0.070) (0.069)

Ρεπυβλιχανσ 0.205∗∗∗ 0.355∗∗∗ 0.365∗∗∗ 0.056

(0.036) (0.037) (0.039) (0.038)

Τηιρδ παρτιεσ −0.914∗∗∗ −3.274∗∗∗ −3.197∗∗∗ −0.995∗∗∗

(0.114) (0.177) (0.201) (0.069)

Μαλε −0.129∗∗∗ −0.498∗∗∗ −0.497∗∗∗ −0.357∗∗∗

(0.021) (0.031) (0.031) (0.025)

Λοπσιδεδ −0.450∗∗∗

(0.077)

Υνποπυλαριτψ∗Λοπσιδεδ 0.011

(0.021)

Υνποπυλαριτψ (βετωεεν) 0.355∗∗∗ 0.397∗∗∗ 0.389∗∗∗ 0.437∗∗∗

(0.038) (0.037) (0.039) (0.038)

ςαλυε αδδεδ (βετωεεν) 0.356∗∗∗ 0.361∗∗∗ 0.395∗∗∗

(0.063) (0.063) (0.063)

Σχαλε ε�εχτ −0.120∗∗∗ −0.189∗∗∗ −0.184∗∗∗ −0.209∗∗∗

(0.028) (0.028) (0.029) (0.027)

Σιγνι�χανχε οφ Μιλλσ ρατιοσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Τιµε δυµµιεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Οβσερϖατιονσ 36,241 36,241 36,241 36,241

Ρ−σθυαρεδ 0.130 0.148 0.148 0.165

Νοτεσ: Τηε ταβλε ρεπορτσ τηε εστιµατεσ οφ εθυατιον (15). Ιν Χολυµν 1, ωε οµιττεδ βοτη

τηε εµπλοψµεντ σηαρε ανδ τηε ϖαλυε αδδεδ σηαρε. Ιν Χολυµν 2, ωε ινχλυδεδ τηεσε τωο

ιµπορταντ χοντρολ ϖαριαβλεσ. Χολυµν 3 χονταινσ α θυαδρατιχ τερµ φορ τηε εµπλοψµεντ

σηαρε, ωηιλε Χολυµν 4 χονσιδερσ ποσσιβλε ιντεραχτιον ε�εχτσ βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ

λοπσιδεδ ελεχτιονσ. Μιλλσ ρατιοσ αρε στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ ασ ωελλ ασ τιµε δυµµιεσ.

Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ αρε ρεπορτεδ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ: ∗10%, ∗∗5%, ∗∗∗1%.
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5.2 Αδδρεσσινγ Ενδογενειτψ

Ιν Ταβλε 3, ωε αδδρεσσ ενδογενειτψ υσινγ τηε Ηαρρισ Πολλ ινδεξ, αν Ις αππροαχη ανδ α ∆Ι∆

µετηοδολογψ. Χολυµν 1 οφ Ταβλε 3 σηοωσ τηε εστιµατεσ οφ εθυατιον (15) ωηεν υνποπυλαριτψ

ισ µεασυρεδ υσινγ τηε αδδιτιϖε ινϖερσε οφ τηε λογ οφ τηε Ηαρρισ ινδεξ.26 Βψ χονστρυχτιον, τηισ

ινδεξ ισ µορε εξογενουσ τηαν τηε Γαλλυπ ινδεξ. Ινδεεδ, σινχε τηε Ηαρρισ Πολλ θυεστιον ρεφερσ

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

βε λεσσ ρελατεδ το λοββψινγ αχτιϖιτιεσ. Ιν Χολυµν 1, τηερε ισ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ βετωεεν

υνποπυλαριτψ ανδ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ.

Τηε εστιµατεσ οφ α �ξεδ ε�εχτσ µοδελ ωιτη α ποσσιβλψ ενδογενουσ ρεγρεσσορ αρε ρεπορτεδ

ιν Χολυµνσ 2, 3 ανδ 4 οφ Ταβλε 3. Χολυµν 2 γιϖεσ τηε σεχονδ−σταγε εστιµατεσ ωηεν ωε

ινστρυµεντ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ωιτη τηε φραχτιον οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν ο�χε ανδ χλεριχαλ

ποσιτιονσ. Τηε �ρστ−σταγε Φ−τεστ σηοωσ τηατ τηισ ινστρυµεντ ισ στρονγλψ ασσοχιατεδ ωιτη τηε

Γαλλυπ ινδεξ. Ιν λινε ωιτη τηε εξιστινγ λιτερατυρε ον εθυαλ οππορτυνιτιεσ, ωε φουνδ α νεγατιϖε

ρελατιονσηιπ βετωεεν τηισ ινστρυµεντ ανδ τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ (σεε Αππενδιξ Χ). Αλτηουγη

τηε χοε�χιεντ οφ υνποπυλαριτψ ιν Χολυµν 2 ισ χηαραχτεριζεδ βψ α λαργερ στανδαρδ ερρορ,

σεχονδ−σταγε ρεσυλτσ αρε χονσιστεντ ωιτη Προποσιτιον 2. Υσυαλλψ, λαργερ στανδαρδ ερρορσ αρε

τηε πριχε ωε ηαϖε το παψ ωηεν ωε υσε αν Ις αππροαχη. Ιν Χολυµν 3, τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ

ωασ ινστρυµεντεδ ωιτη τηε φραχτιον οφ ωοµεν ωορκινγ ιν χραφτ οχχυπατιονσ. Τηε �ρστ−σταγε

Φ−τεστ χον�ρµσ τηε εξιστενχε οφ α στρονγ χορρελατιον βετωεεν τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ ανδ

τηε ινστρυµεντ, ωηιλε τηε σεχονδ−σταγε ρεσυλτσ χον�ρµ τηε πρεσενχε οφ α ποσιτιϖε ρελατιονσηιπ

βετωεεν υνποπυλαριτψ ανδ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. Χολυµν 4 χονσιδερσ βοτη ινστρυµεντσ

σιµυλτανεουσλψ. Εµπιριχαλ ρεσυλτσ συππορτ Προποσιτιον 2 ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ΙΓ

υνποπυλαριτψ ανδ χοντριβυτιον λεϖελσ. Αχχορδινγ το τηε Σαργαν τεστ, ωε χαννοτ ρεϕεχτ τηε

ϕοιντ ηψποτηεσισ τηατ τηε ινστρυµεντσ αρε (υνχονδιτιοναλλψ) υνχορρελατεδ ωιτη τηε ερρορ τερµ

ανδ χορρεχτλψ εξχλυδεδ φροµ τηε εστιµατεδ µοδελ.

26Σινχε τηε οριγιναλ Ηαρρισ ινδεξ ισ α µεασυρε οφ ποπυλαριτψ, ωε τακε τηε αδδιτιϖε ινϖερσε οφ ιτσ λογ ιν ορδερ
το οβταιν α χοε�χιεντ οφ υνποπυλαριτψ ινστεαδ οφ α χοε�χιεντ οφ ποπυλαριτψ.
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Χολυµνσ 5−7 οφ Ταβλε 3 πρεσεντ τηε ∆Ι∆ εστιµατεσ οβταινεδ εξπλοιτινγ τηε νεγατιϖε ποπ−

υλαριτψ σηοχκ τηατ ηιτ τηε βανκινγ σεχτορ αφτερ τηε 2008 �νανχιαλ χρισισ. Χολυµν 5 ρεπορτσ τηε

∆Ι∆ εστιµατεσ οβταινεδ βψ υσινγ τηε εντιρε πρε−τρεατµεντ περιοδ (ι.ε., 2002−2006). Τηρεε

φαχτσ χλεαρλψ εµεργε φροµ τηε αναλψσισ. Φιρστ, τηε αϖεραγε χοντριβυτιον λεϖελ οφ τηε βανκινγ

σεχτορ ισ υσυαλλψ ηιγηερ τηαν τηε αϖεραγε χοντριβυτιον λεϖελ οφ τηε χοντρολ γρουπ (ι.ε., τηε

ρεµαινινγ 23 σεχτορσ). Σεχονδ, τηε χοε�χιεντ φορ τηε �νανχιαλ χρισισ περιοδ σηοωσ τηατ χον−

τριβυτιονσ ιν 2008 ωερε παρτιχυλαρλψ ηιγη ωιτη ρεσπεχτ το τηε πρε−τρεατµεντ αϖεραγεσ. Φιναλλψ,

αφτερ τηε ουτβυρστ οφ τηε �νανχιαλ χρισισ, τηε βανκινγ σεχτορ σιγνι�χαντλψ ινχρεασεδ ιτσ χον−

τριβυτιον λεϖελσ ωιτη ρεσπεχτ το τηε ρεµαινινγ σεχτορσ. Τηισ ε�εχτ ισ χαπτυρεδ βψ τηε ∆Ι∆

χοε�χιεντ. Ιν Χολυµνσ 6 ανδ 7, ωε χηανγε τηε πρε−τρεατµεντ περιοδ ιν ορδερ το τεστ τηε

ροβυστνεσσ οφ ουρ χονχλυσιονσ ανδ υνδερστανδ τηε εντιρε δψναµιχσ οφ χοντριβυτιονσ βεφορε

τηε χρισισ. Τηε τρεατµεντ ε�εχτ (∆Ι∆) ισ αλωαψσ ποσιτιϖε, σταβλε ανδ στατιστιχαλλψ σιγνι�χαντ,

χον�ρµινγ ουρ τηεορετιχαλ πρεδιχτιονσ.
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Ταβλε 3: Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ (Ηαρρισ ινδεξ, Ις−ΦΕ ανδ ∆Ι∆)

Ηαρρισ Ις−ΦΕ (ΙΙ σταγε) ∆Ι∆

Ινστρυµεντσ Ο�χε Χραφτ Βοτη 2002−2008 2004−2008 2006−2008

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Χονσταντ 4.969∗∗∗ 6.353∗∗∗ 5.387∗∗∗ 3.919∗∗∗

(0.460) (0.272) (0.342) (0.395)

Βανκινγ σεχτορ 1.417∗∗∗ 1.377∗∗∗ 0.986∗∗∗

(0.044) (0.053) (0.063)

Φινανχιαλ χρισισ 0.352∗∗∗ 0.271∗∗∗ 0.237∗∗∗

(0.020) (0.021) (0.025)

Υνποπυλαριτψ/∆Ι∆ 1.019∗∗∗ 0.536∗∗ 0.891∗ 0.613∗∗ 0.227∗∗∗ 0.245∗∗∗ 0.299∗∗∗

(0.092) (0.271) (0.477) (0.267) (0.063) (0.067) (0.080)

Ινχυµβεντ 1.076∗∗∗ 2.335∗∗∗ 2.344∗∗∗ 2.337∗∗∗ 3.580∗∗∗ 2.980∗∗∗ 2.828∗∗∗

(0.196) (0.081) (0.083) (0.081) (0.172) (0.164) (0.194)

Οπεν σεατ −0.228∗∗ 1.853∗∗∗ 1.857∗∗∗ 1.854∗∗∗ 2.847∗∗∗ 1.709∗∗∗ 1.777∗∗∗

(0.101) (0.063) (0.064) (0.063) (0.156) (0.096) (0.117)

Εµπλοψµεντ −4.641∗∗∗ 4.008∗∗∗ 5.821∗∗ 4.400∗∗∗ 0.712∗∗∗ −0.138 −0.962∗∗∗

(0.313) (1.501) (2.484) (1.476) (0.098) (0.107) (0.101)

Εµπλοψµεντ σθ. −0.630∗∗∗ 0.447∗∗∗ 0.636∗∗ 0.488∗∗∗ 0.059∗∗∗ −0.020 −0.108∗∗∗

(0.038) (0.155) (0.258) (0.153) (0.010) (0.012) (0.012)

ςαλυε αδδεδ 0.062 0.422∗∗∗ 0.594∗∗ 0.459∗∗∗ 0.259∗∗∗ 0.615∗∗∗ 0.056

(0.160) (0.149) (0.242) (0.147) (0.070) (0.093) (0.119)

Ρεπυβλιχανσ −0.245∗∗∗ 0.075∗∗∗ 0.075∗∗∗ 0.075∗∗∗ 0.333∗∗∗ 0.265∗∗∗ −0.156∗∗∗

(0.025) (0.013) (0.013) (0.013) (0.035) (0.041) (0.020)

Τηιρδ παρτιεσ −2.406∗∗∗ −1.851∗∗∗ −1.853∗∗∗ −1.851∗∗∗ −2.483∗∗∗ −2.046∗∗∗ −3.666∗∗∗

(0.252) (0.077) (0.078) (0.077) (0.199) (0.198) (0.180)

Μαλε 0.010 −0.200∗∗∗ −0.202∗∗∗ −0.201∗∗∗ −0.378∗∗∗ −0.133∗∗∗ −0.163∗∗∗

(0.029) (0.017) (0.018) (0.017) (0.032) (0.022) (0.027)

Μυνδλακ∋σ χορρεχτιονσ Ψεσ Νο Νο Νο Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Μιλλσ ρατιοσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

ΙΓ Φιξεδ Ε�εχτσ Νο Ψεσ Ψεσ Ψεσ Νο Νο Νο

Τιµε δυµµιεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Νο

Φιρστ σταγε Φ−τεστ 176.424∗∗∗ 86.728∗∗∗ 86.275∗∗∗

Σαργαν π−ϖαλυε 0.433

Οβσερϖατιονσ 12,974 34,530 34,530 34,530 36,241 27,961 19,150

Ρ−σθυαρεδ 0.273 0.109α 0.090α 0.106α 0.164 0.161 0.152

Νοτεσ: Τηε ταβλε ρεπορτσ ρεσυλτσ φροµ τηρεε δι�ερεντ σπεχι�χατιονσ δεαλινγ ωιτη ενδογενειτψ προβλεµσ. Ιν Χολυµν 1,

υνποπυλαριτψ ισ µεασυρεδ τηρουγη τηε Ηαρρισ ινδεξ. Χολυµνσ 2−4 σηοωσ τηε σεχονδ−σταγε Ις εστιµατεσ οβταινεδ βψ υσινγ

ουρ ινστρυµενταλ ϖαριαβλεσ. Χολυµνσ 5−7 πρεσεντ τηε ∆Ι∆ εστιµατεσ οβταινεδ εξπλοιτινγ τηε νεγατιϖε ποπυλαριτψ σηοχκ

τηατ ηιτ τηε βανκινγ σεχτορ αφτερ τηε 2008 �νανχιαλ χρισισ. Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ αρε ρεπορτεδ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ

ατ: ∗10%, ∗∗5%, ∗∗∗1%. αΦορ Ις−ΦΕ εστιµατεσ, τηε Ρ−σθυαρεδ ρεφερσ το τηε ωιτηιν ε�εχτ ονλψ.
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Φιγυρε 1 προϖιδεσ α γραπηιχαλ ρεπρεσεντατιον οφ ∆Ι∆ ρεσυλτσ. Τηε �γυρε ον τηε λεφτ πανελ

σηοωσ τηε πρεδιχτεδ χοντριβυτιον λεϖελσ φορ τηε βανκινγ σεχτορ (σολιδ λινε) ανδ φορ τηε ρεµαιν−

ινγ σεχτορσ (δασηεδ λινε). Ιν τηισ γραπη, ωε χαν νοτιχε τηατ χοντριβυτιον λεϖελσ οφ τηε βανκινγ

σεχτορ δραµατιχαλλψ ινχρεασεδ αφτερ τηε 2007 �νανχιαλ χρισισ. Τηισ ρεσυλτ ισ εϖεν µορε εϖιδεντ

ιν τηε σεχονδ πανελ, ωηερε ωε χονσιδερ τηε δι�ερενχεσ ιν τηε πρεδιχτεδ χοντριβυτιονσ οφ τηε

τωο γρουπσ ιν τωο χοντιγυουσ χψχλεσ. Αχχορδινγ το τηε σεχονδ γραπη, ωε χαννοτ ρεϕεχτ τηε

παραλλελ τρενδ ασσυµπτιον φορ τηε πρε−τρεατµεντ περιοδ; ιν χοντραστ, φορ 2008 ελεχτοραλ χψχλε,

ωε οβσερϖε α χονσιστεντ δεϖιατιον φροµ τηε χοµµον τρενδ.

Φιγυρε 1: Πρεδιχτεδ χοντριβυτιονσ ανδ ∆Ι∆ ε�εχτ

5.3 ΙΓ Υνποπυλαριτψ ανδ Ρατεσ οφ Ρετυρν φροµ Χαµπαιγν Χον−

τριβυτιονσ

Ιν ρεσπονσε το Τυλλοχκ∋σ πυζζλε, τηε ρεχεντ εχονοµιχ λιτερατυρε ηασ αττεµπτεδ το εξπλαιν

ωηψ τηερε ισ σο λιττλε µονεψ ιν πολιτιχσ χοµπαρεδ το τηε ϖαλυε οφ τηε πολιχψ φαϖορσ αωαρδεδ.

Ηοωεϖερ, ασ φαρ ασ ωε κνοω, τηερε αρε νο στυδιεσ δεαλινγ ωιτη τηε φαχτ τηατ τηε ρατεσ οφ

ρετυρν φροµ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ ϖαρψ αχροσσ σεχτορσ. Ιν τηισ σεχτιον, ωε �ρστ σηοω τηατ

ουρ τηεορετιχαλ µοδελ προϖιδεσ α συιταβλε εξπλανατιον φορ τηισ ηετερογενειτψ, ωε τηεν εξπλοιτ

τηισ ρεσυλτ το σηοω τηατ υνποπυλαρ ιντερεστ γρουπσ δο νοτ οβταιν σιγνι�χαντλψ γρεατερ ρατεσ
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οφ ρετυρν το χαµπαιγν χοντριβυτιονσ.

Ιν ορδερ το αδδρεσσ ηετερογενειτψ οφ ρετυρνσ, ωε �ρστ υσε Εθυατιον (2) ανδ τηε εχονοµετριχ

εστιµατεσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 2 το χοµπυτε τηε πρεδιχτεδ ΙΓ παψο�σ, ανδ τηεν ωε χοµπαρε

τηε πρεδιχτεδ παψο�σ ωιτη τηε ρατεσ οφ ρετυρν εστιµατεδ βψ Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011).

Υσινγ Εθυατιονσ (2) ανδ (12), ωε χαν ωριτε τηε παψο� οφ τηε κ−τη ιντερεστ γρουπ ιν διστριχτ

δ ατ τιµε τ ασ φολλοωσ:

ΥΙΓ;κδτ = �ρκ
(1 + γκ)

2

(1 + ρκη�ε)2
� Χκδτ: (16)

ωηερε �ε ισ τηε εξ−αντε ελεχτοραλ προβαβιλιτψ οφ τηε ωιννινγ χανδιδατε ανδ Χκδτ ισ τηε

αµουντ οφ τοταλ χοντριβυτιονσ παιδ βψ τηε κ−τη ιντερεστ γρουπ ιν διστριχτ δ ατ τιµε τ. Το

χοµπυτε τηε �ρστ τερµ ον τηε ΡΗΣ οφ (16), ωε υσε τηε χοε�χιεντσ εστιµατεδ ιν Χολυµν 3 οφ

Ταβλε 2. Ινδεεδ, βεχαυσε ωε προξψ υνποπυλαριτψ ωιτη τηε Γαλλυπ ινδεξ, ιν Εθυατιον (15),

(1 + γκ) χορρεσπονδσ το τηε Γαλλυπ ινδεξ το τηε ποωερ οφ �=2. Τηε σαµε ρεασονινγ αππλιεσ

φορ ρκ ανδ (1 + ρκη�ε). Ιν τηισ ρεσπεχτ, ωε υσε τηε εστιµατεδ χοε�χιεντσ οφ υνποπυλαριτψ

(βετωεεν) ανδ ϖαλυε αδδεδ (βετωεεν) το χοµπυτε ρκ ανδ τηε εστιµατεδ χοε�χιεντ οφ τηε

σχαλε ε�εχτ το χοµπυτε (1 + ρκη�ε).

Ιν τηειρ αρτιχλε, Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι (2011) εστιµατε τωο δι�ερεντ ρατεσ οφ ρετυρνσ

φορ εαχη ΙΓ: α πρε−χορρεχτιον ρετυρν ανδ α ποστ−χορρεχτιον ρετυρν. Ιν τηε �ρστ χασε, τηεψ

υσε τηειρ στρυχτυραλ εστιµατεσ το θυαντιφψ τηε µονεταρψ βενε�τσ φροµ τηε πολιχψ ανδ τηεν

χοµπυτε τηε ρατεσ οφ ρετυρν το ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ αχροσσ σεχτορσ.27 Ιν τηε σεχονδ χασε,

τηεψ ινχλυδε τηε δολλαρ ϖαλυε οφ τηε ϖοτεσ συππλιεδ βψ ΙΓσ ατ τηε µοµεντ οφ τηε ελεχτιον το

δετερµινε τοταλ ελεχτοραλ χοντριβυτιονσ. Σινχε τηεσε ρατεσ οφ ρετυρν ρεφερ το τηε 2000 ελεχτιον

χψχλε, ωε χοµπυτεδ ΙΓ παψο�σ φορ ουρ �ρστ χψχλε (ι.ε., 2002).

27Αλτηουγη τηεσε ρετυρνσ αρε εστιµατεδ ϖαλυεσ, τηειρ µεαν ϖαλυε ισ ιν λινε ωιτη τηε αϖεραγε ρετυρνσ οβταινεδ
υσινγ συβσιδψ δατα.
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Φιγυρε 2: Παψο�σ ανδ ρατεσ οφ ρετυρνσ

Φιγυρε 2 προϖιδεσ τηε σχαττερ πλοτσ οφ αϖεραγε παψο�σ αγαινστ πρε− ανδ ποστ−χορρεχτιον

ρατεσ οφ ρετυρν εστιµατεδ βψ Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι. Ιν τηισ �γυρε, ωε χαν νοτιχε τωο

ιµπορταντ φαχτσ. Φιρστ, τηε χορρεχτιον νοτιχεαβλψ χηανγεσ τηε διστριβυτιον οφ ρατεσ οφ ρετυρν

αχροσσ σεχτορσ. Τηισ µεανσ τηατ τηε ινχλυσιον οφ τηε δολλαρ ϖαλυε οφ ϖοτεσ ιν δετερµινινγ

ρατεσ οφ ρετυρν σιγνι�χαντλψ α�εχτσ τηειρ διστριβυτιον αχροσσ ΙΓσ. Σεχονδ, βοτη πρε− ανδ

ποστ−χορρεχτιον ρετυρνσ εξηιβιτ αν εξπονεντιαλ ρελατιονσηιπ ωιτη ουρ παψο� µεασυρε. Γιϖεν

τηε εξπονεντιαλ ρελατιονσηιπ βετωεεν παψο�σ ανδ ρατεσ οφ ρετυρν, ωε τακε τηε λογαριτηµσ

οφ τηε λαττερ βεφορε χοµπυτινγ αλλ τηε παιρωισε χορρελατιον χοε�χιεντσ. Ταβλε 4 ρεπορτσ τηε

εστιµατεδ χορρελατιον χοε�χιεντσ βετωεεν ουρ υτιλιτψ ανδ τηε λογσ οφ ρετυρνσ. Αχχορδινγ το

τηισ ταβλε, τηερε ισ α ποσιτιϖε ανδ σιγνι�χαντ χορρελατιον βετωεεν ουρ υτιλιτψ µεασυρε ανδ

βοτη πρε− ανδ ποστ−χορρεχτιον ρετυρνσ. Τηισ µεανσ τηατ ουρ τηεορετιχαλ µοδελ χαν εξπλαιν

αβουτ 50% οφ τηε ϖαριαβιλιτψ ιν ρατεσ οφ ρετυρν, ανδ τηισ ρεσυλτ ισ ροβυστ ινδεπενδεντλψ οφ

ωηετηερ ωε χονσιδερ πρε− ορ ποστ−χορρεχτιον ρατεσ.

Ηαϖινγ ϖαλιδατεδ ουρ µοδελ ωιτη τηεσε εξτερναλ µεασυρεσ οφ ρατεσ οφ ρετυρν φροµ ελεχτοραλ

χοντριβυτιονσ, ωε νοω ινϖεστιγατε ωηετηερ υνποπυλαρ ΙΓσ αχτυαλλψ οβταιν µορε χονσπιχυουσ

βενε�τσ φροµ χοντριβυτιονσ. Βεφορε προχεεδινγ, ιτ υσεφυλ το ρεχαλλ τηατ α ρεσυλτ οφ ουρ µοδελ

ισ τηατ ασ γκ ινχρεασεσ α γιϖεν ιντερεστ γρουπ ωιλλ ρεχειϖε λεσσ φαϖορσ βυτ συππλψ µορε φυνδσ.
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Οϖεραλλ τηισ τρανσλατεσ ιντο α δεχρεασε ιν παψο�σ, ανδ τηισ φολλοωσ ιµµεδιατελψ βψ συβστιτυτινγ

τηε εθυιλιβριυµ ϖαλυεσ π�ϕ;κ ανδ Χ
�
ϕ;κ ιν (2) ανδ χοµπυτινγ τηε �ρστ δεριϖατιϖε ωιτη ρεσπεχτ το

γκ: Ηοωεϖερ, ωηεν χοµπαρινγ παψο�σ αχροσσ ινδυστριεσ, σινχε δι�ερεντ ινδυστριεσ µαψ ηαϖε

δι�ερεντ πολιχψ χονχερνσ (ρκ) ανδ τηεσε χονχερνσ µαψ ιντεραχτ ωιτη τηε χανδιδατε∋σ εξ−αντε

ελεχτοραλ οδδσ, ιτ ισ νοτ οβϖιουσ ωηετηερ ωε σηουλδ εξπεχτ λεσσ ποπυλαρ ινδυστριεσ το εξηιβιτ

λαργερ ορ σµαλλερ παψο�σ. Ωε τηερεφορε χοµπαρε τηε χορρελατιον χοε�χιεντσ βετωεεν γκ ανδ

ουρ παψο� εστιµατεσ ασ ωελλ ασ τηε ρατεσ οφ ρετυρν εστιµατεδ βψ Βοµβαρδινι ανδ Τρεββι

(2011), ιν ορδερ το γατηερ σοµε φυρτηερ ινσιγητ ον τηισ ρελατιονσηιπ. Ταβλε 4 ινδιχατεσ τηατ

τηε χορρελατιον βετωεεν πρε−χορρεχτιον ρετυρνσ το πολιτιχαλ χοντριβυτιονσ ανδ υνποπυλαριτψ

ισ νεγατιϖε ανδ εξτρεµελψ ηιγη, ωηιλε τηερε ισ νο σιγνι�χαντ χορρελατιον βετωεεν ουρ παψο�

εστιµατεσ ανδ υνποπυλαριτψ ασ ωελλ ασ βετωεεν ποστ−χορρεχτιον ρετυρνσ ανδ υνποπυλαριτψ.

Τηισ µεανσ τηατ, ινδεπενδεντλψ οφ τηε µεασυρε οφ ρετυρνσ το πολιτιχαλ χοντριβυτιονσ, πολιχψ

χονχερνσ ανδ τηειρ ιντεραχτιον ε�εχτσ ωιτη τηε εξ−αντε ελεχτοραλ αδϖανταγε δο νοτ ηαϖε α

στρονγ ενουγη ιµπαχτ ον ΙΓ παψο�σ το ρεϖερσε τηε νεγατιϖε ε�εχτσ οφ υνποπυλαριτψ ον πολιχψ

φαϖορσ. Τηερεφορε, ωε χαν ρεασοναβλψ στατε τηατ λεσσ ποπυλαρ ινδυστριεσ τενδ το χοντριβυτε

µορε, µαινλψ το χοµπενσατε φορ τηε λοσσ ιν ϖοτερ χονσεντ τηατ τηεψ ιµποσε ον χανδιδατεσ, ανδ

ωιτηουτ αχτυαλλψ οβταινινγ γρεατερ πολιχψ βενε�τσ ωιτη ρεσπεχτ το λεσσ δισδαινεδ ινδυστριεσ.

Ταβλε 4: Παιρωισε χορρελατιον χοε�χιεντσ

Παψο�σ Πρε−χορρεχτιον ρετυρνσ (λογ) Ποστ−χορρεχτιον ρετυρνσ (λογ)

Πρε−χορρεχτιον ρετυρνσ (λογ) 0.498∗∗ 1.000

Ποστ−χορρεχτιον ρετυρνσ (λογ) 0.505∗∗ −0.251 1.000

Υνποπυλαριτψ −0.325 −0.740∗∗∗ 0.116

Νοτεσ: Σιγνι�χαντ ατ ∗10%, ∗∗5%, ∗∗∗1%.

6 Χονχλυσιον

Τηισ στυδψ ηασ προποσεδ ανδ τεστεδ α τηεορετιχαλ µοδελ ιν ωηιχη χαµπαιγν χοντριβυτιονσ

δεπενδ ον ιντερεστ γρουπ υνποπυλαριτψ. 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 ινχρεασινγ
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ιν ιτσ υνποπυλαριτψ. 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 χοντριβυτιονσ φροµ ινδυστριεσ τηατ αρε

περχειϖεδ λεσσ φαϖοραβλψ βψ χιτιζενσ αρε λεσσ ε�εχτιϖε ιν ινυενχινγ ϖοτερσ, ιντερεστ γρουπσ

τηατ ρεπρεσεντ τηεσε βυσινεσσ ιντερεστσ ωιλλ τενδ το σπενδ µορε (λεσσ) ωηεν τηεψ εξπεριενχε

α νεγατιϖε (ποσιτιϖε) ποπυλαριτψ σηοχκ. Ουρ µοδελ σηοωσ τηατ τηισ ε�εχτ πρεϖαιλσ οϖερ τηε

συβστιτυτιον ε�εχτ ωηιχη γοεσ ιν τηε οπποσιτε διρεχτιον, ανδ σηουλδ λεαδ χανδιδατεσ το ρεδυχε

τηειρ φυνδινγ φροµ λεσσ ποπυλαρ ιντερεστσ ιν ορδερ το αϖοιδ λοσινγ ϖοτερ χονσεντ. Υσινγ δατα

βασεδ ον Υ.Σ. Ηουσε ελεχτιονσ, ουρ εχονοµετριχ αναλψσισ χον�ρµσ τηε τηεορετιχαλ ρεσυλτσ. Ασ

α �ναλ ρεσυλτ, ωε προϖιδε σοµε ινσιγητ ον τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν ιντερεστ γρουπ υνποπ−

υλαριτψ ανδ τηε ρετυρνσ φροµ χαµπαιγν �νανχινγ. Βψ αναλψζινγ τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν

ουρ υνποπυλαριτψ ινδεξ ανδ τηε εστιµατεδ ρατεσ οφ ρετυρν φροµ χαµπαιγν χοντριβυτιονσ, ωε

εσταβλιση τηατ υνποπυλαρ ινδυστριεσ τενδ το χοντριβυτε µορε το ελεχτοραλ ραχεσ πριµαριλψ το

χοµπενσατε φορ τηειρ βαδ ρεπυτατιον, ωιτηουτ οβταινινγ σιγνι�χαντλψ γρεατερ βενε�τσ ωιτη

ρεσπεχτ το µορε ρεπυταβλε ιντερεστ γρουπσ.

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

τιχιπατιον τηρουγη χαµπαιγν χοντριβυτιονσ. Τηισ σεεµσ το συγγεστ τηατ ϖοτερσ µακε υσε οφ

τηε ινφορµατιον 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 συχχεσσ−

φυλλψ χονταιν ιτσ πολιτιχαλ χοστσ. Αν οπεν ισσυε φορ φυτυρε ρεσεαρχη ινϖολϖεσ γατηερινγ α βεττερ

υνδερστανδινγ οφ ωηετηερ υνποπυλαριτψ µαψ α�εχτ τηε αβιλιτψ το σολϖε τηε χολλεχτιϖε αχτιον

προβλεµ ωιτηιν ινδυστριεσ, βψ αλτερινγ �ρµσ∋ ινχεντιϖεσ το χοορδινατε. 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. Εαχη ιντερεστ γρουπ κ ο�ερσ τρυτηφυλ χοντριβυτιον σχηεδυλεσ:

Χϕ;κ(πϕ;κ) = µαξ[0;��ϕ;κ�ϕρκ(1� πϕ;κ)
2 �Ξϕ;κ] , 8ϕ 2 φ1; 2γ (Α1)

ωηερε Ξϕ;κ ισ α χονσταντ.

Ασσυµινγ τηατ αλλ ΙΓσ �νανχε χανδιδατεσ εξχλυσιϖελψ το ινυενχε πολιχψ (ιν Προποσιτιον

2 ωε σηοω τηατ τηερε µαψ εξιστ ατ µοστ ονε λοββψ τηατ χοντριβυτεσ αλσο φορ ελεχτοραλ µοτιϖεσ),

φροµ τηε ΦΟΧσ οφ τηε µαξιµιζατιον προβλεµ οφ εαχη κ, εαχη γρουπ ινδυχεσ βοτη παρτιεσ το

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

π�ϕ:κ =
(�ϕ;κρκη�ϕ � γκ)

(1 + �ϕ;κρκη�ϕ)
;8ϕ 2 φ1; 2γ : (Α2)

Τηισ ιµπλιεσ τηατ π�ϕ;κ ισ α δεχρεασινγ φυνχτιον οφ γκ:

Ασσυµινγ τηατ αλλ σχηεδυλεσ αρε νον−νεγατιϖε (ωηιχη ωε λατερ σηοω ισ αλωαψσ τρυε) ωε

τηερεφορε ηαϖε τηατ:

Χϕ;κ(π
�
ϕ;κ) = ��ϕ;κ�ϕρκ

�
1 + γκ

1 + �ϕ;κρκη�ϕ

�2
�Ξϕ;κ (Α3)

Ιν ορδερ το �νδ Ξϕ;κ ωε υσε τηε φαχτ τηατ τρυτηφυλ εθυιλιβρια µυστ σατισφψ τηε φολλοωινγ

µαξ
πϕ;κ

ηΧϕ;κ(πϕ;κ)� (γκ + πϕ;κ)
2 = 0 (Α4)

ωηιχη βεχοµεσ:

ηΧϕ;κ(π
�
ϕ;κ)� (γκ + π

�
ϕ;κ)

2 = 0 (Α5)
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ωε τηερεφορε οβταιν τηατ

Ξϕ;κ = �ϕ;κ�ϕρκ

�
1 + γκ
1 + ρκη�ϕ

�2
� (γκ + π

�
ϕ;κ)

2 (Α6)

ανδ συβστιτυτινγ τηισ ϖαλυε ιν (Α3) ωε οβταιν:

Χϕ;κ(π
�
ϕ;κ) = (γκ + π

�
ϕ;κ)

2=η (Α7)

Φιναλλψ, συβστιτυτινγ (Α2) ιν τηε εξπρεσσιον αβοϖε ωε οβταιν:

η

�
�ϕ;κρκ�ϕ(1 + γκ)

(1 + �ϕ;κρκη�ϕ)

�2
(Α8)

Ιτ φολλοωσ ιµµεδιατελψ τηατ χοντριβυτιον σχηεδυλεσ αρε νον−νεγατιϖε, ανδ ωηενεϖερ αν ιντερεστ

γρουπ κ ιντεραχτσ ωιτη α χανδιδατε ϕ, τηε µινιµυµ αµουντ οφ χοντριβυτιονσ νεεδεδ το οβταιν

πολιχψ π�ϕ;κ αρε στριχτλψ ινχρεασινγ ιν γκ.

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.

Ωε δενοτε τοταλ χοντριβυτιονσ ιν αβσενχε οφ ελεχτοραλ µοτιϖεσ ωιτη βΧ1 ανδ βΧ2, ανδ

τηε χορρεσπονδινγ προβαβιλιτψ οφ βεινγ ελεχτεδ οφ χανδιδατε ϕ ωιτη β�ϕ. Ωηεν δεσιγνινγ

χοντριβυτιονσ το εαχη χανδιδατε, εαχη ΙΓ αντιχιπατεσ τηατ β�ϕ = �1(βΧ1; βΧ2) ωηερε:

�1(βΧ1; βΧ2) =
1

2
+β (Α9)

+φ

2
4η(βΧ1�βΧ2)�

σΞ

ν6=κ

(γν + π1;ν)2 +

σΞ

ν6=κ

(γν + π2;ν)2

3
5 ;

Σινχε ≅�1(βΧ1; βΧ2)=≅Χϕ;κ = φη, ελεχτοραλ µοτιϖεσ αππλψ ωηεν τηε φολλοωινγ ινεθυαλιτψ ισ

σατισ�εδ:

φηρκ[(1� π
�
�ϕ;κ)

2 � (1� π�ϕ;κ)
2] > 1: (Α10)
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Τηοσε ιντερεστ γρουπσ φορ ωηιχη τηισ ινεθυαλιτψ ηολδσ ωιλλ βε ωιλλινγ το γιϖε αδδιτιοναλ χον−

τριβυτιονσ υντιλ τηε µαργιναλ βενε�τ, γιϖεν βψ τηε λεφτ ηανδ σιδε οφ (Α10) 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 (Α10) 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 (Α10) 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 ρκ[(1 � π
�
�ϕ;κ)

2 � (1 � π�ϕ;κ)
2] 6= ρλ[(1 � π

�
�ϕ;λ)

2 � (1 � π�ϕ;λ)
2]. Τηερεφορε, σινχε φη

ισ τηε σαµε φορ αλλ ΙΓσ, ατ µοστ ονε ΙΓ ωιλλ �νανχε τηε πρεφερρεδ χανδιδατε φορ ελεχτοραλ

µοτιϖεσ. Τηυσ, φορ ατ λεαστ µαξ[
Π

κ �ϕ;κ � 1; 0] ΙΓσ, (Α8) ηολδσ ωιτη εθυαλιτψ, ωηιχη ιµπλιεσ

τηατ Χ�ϕ;κ ισ στριχτλψ ινχρεασινγ ιν γκ φορ ατ λεαστ µαξ[
Π

κ �ϕ;κ � 1; 0] ιντερεστ γρουπσ.

Νοτιχε αλσο, τηατ ιν ορδερ φορ τηερε το βε λεσσ τηαν µαξ[
Π

κ �ϕ;κ � 1; 0] ΙΓσ τηατ �νανχε

χανδιδατεσ ονλψ φορ ινυενχε 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 ρκ[(1�π
�
�ϕ;κ)

2�(1�π�ϕ;κ)
2] = ρλ[(1�π

�
�ϕ;λ)

2�(1�π�ϕ;λ)
2]. Βψ (Α2) τηισ χαν οχχυρ ονλψ

φορ α σπεχι�χ ϖαλυε οφ (γλ� γκ), ανδ τηισ ϖαλυε µυστ βε στριχτλψ ποσιτιϖε ιµπλψινγ τηατ κ µυστ

βε µορε ποπυλαρ τηαν λ. Μορεοϖερ, φορ τηεσε τωο γρουπσ τηε µαργιναλ ρετυρν οφ χοντριβυτινγ

το ενηανχε ελεχτοραλ οδδσ µυστ βε τηε ηιγηεστ αµονγ αλλ ΙΓσ, ανδ ιτ µυστ σατισφψ (Α10).
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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

ποσιτιϖε, 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].

43



Χ. Παρτιχιπατιον Εθυατιον ανδ Φιρστ Σταγε ΦΕ−Ις Εστιµατεσ

Τηισ αππενδιξ σηοωσ τηε εστιµατεσ οφ τηε σελεχτιον εθυατιονσ υσεδ ασ �ρστ σταγεσ ιν Ταβλε

2 ανδ τηε �ρστ σταγε ρεσυλτσ οφ τηε ΦΕ−Ις εστιµατεσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 3. Ταβλε Χ1 χονταινσ

τηε εστιµατεσ οφ τηε σελεχτιον εθυατιον υσεδ το οβταιν τηε ινϖερσε Μιλλσ ρατιοσ υσεδ ιν Ταβλε

2. Ωιτη τηε εξχεπτιον οφ 2006, υνποπυλαρ ΙΓσ παρτιχιπατε µορε το χαµπαιγν φυνδινγ τηαν

ποπυλαρ ονεσ. Τηε εµπλοψµεντ σηαρε ισ νεγατιϖελψ χορρελατεδ ωιτη τηε προβαβιλιτψ το �νανχε α

χανδιδατε, ωηιλε τηε ϖαλυε αδδεδ ισ ποσιτιϖελψ ρελατεδ το τηισ προβαβιλιτψ. Φιναλλψ, ινχυµβεντ,

Ρεπυβλιχανσ ανδ φεµαλε χανδιδατεσ αρε µορε λικελψ το βε �νανχεδ. Τηισ ρεσυλτ συππορτσ τηε

ιδεα τηατ υσυαλλψ ωοµεν ρυν φορ αν ελεχτιον ονλψ ωηεν τηεψ χαν ραισε ενουγη φυνδσ ανδ ηαϖε

α ηιγη προβαβιλιτψ οφ ωιννινγ τηε ελεχτιον (Μιλψο ανδ Σχηοσβεργ, 2000).
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Ταβλε Χ1: Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ (Σελεχτιον Εθυατιονσ)

2002 2004 2006 2008

(1) (2) (3) (4)

Χονσταντ −0.729∗∗∗ −1.340∗∗∗ 0.790∗∗∗ −2.895∗∗∗

(0.157) (0.164) (0.179) (0.177)

Υνποπυλαριτψ 0.313∗∗∗ 0.326∗∗∗ −0.003 0.443∗∗∗

(0.014) (0.018) (0.014) (0.025)

Ινχυµβεντ 1.246∗∗∗ 1.203∗∗∗ 1.226∗∗∗ 1.139∗∗∗

(0.026) (0.024) (0.023) (0.024)

Οπεν σεατ 0.947∗∗∗ 0.737∗∗∗ 0.821∗∗∗ 0.784∗∗∗

(0.037) (0.039) (0.044) (0.040)

Εµπλοψµεντ −0.154∗∗ −0.641∗∗∗ −0.242∗∗∗ −1.265∗∗∗

(0.068) (0.065) (0.074) (0.070)

Εµπλοψµεντ σθ. −0.031∗∗∗ −0.078∗∗∗ −0.035∗∗∗ −0.147∗∗∗

(0.007) (0.007) (0.008) (0.008)

ςαλυε αδδεδ 0.231∗∗∗ 0.357∗∗∗ 0.343∗∗∗ 0.358∗∗∗

(0.018) (0.019) (0.017) (0.018)

Ρεπυβλιχανσ 0.149∗∗∗ 0.102∗∗∗ −0.035 −0.096∗∗∗

(0.023) (0.022) (0.023) (0.023)

Τηιρδ παρτιεσ −0.878∗∗∗ −0.966∗∗∗ −0.893∗∗∗ −1.497∗∗∗

(0.084) (0.122) (0.059) (0.078)

Μαλε −0.193∗∗∗ −0.131∗∗∗ −0.133∗∗∗ −0.159∗∗∗

(0.028) (0.026) (0.026) (0.027)

Οβσερϖατιονσ 14,519 15,513 16,786 16,156

Πσευδο Ρ−σθυαρεδ 0.198 0.193 0.206 0.213

Νοτεσ: Τηισ ταβλε ρεπορτσ τηε προβιτ εστιµατεσ υσεδ το οβταιν τηε εντιρε σετ οφ

ινϖερσε Μιλλσ ρατιοσ εντερινγ Ταβλε 2. Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ αρε ρεπορτεδ ιν

παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ: ∗10%, ∗∗5%, ∗∗∗1%.

Ταβλε Χ2 ρεπορτσ τηε �ρστ−σταγε εστιµατεσ οφ τηε Ις−ΦΕ ρεσυλτσ πρεσεντεδ ιν Χολυµνσ 2−4

οφ Ταβλε 3. Ιν Χολυµν 1, ωε ονλψ χονσιδερ τηε φραχτιον οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν ο�χε ανδ

χλεριχαλ ρολεσ. Ιν λινε ωιτη τηε λιτερατυρε ον χορπορατε ρεπυτατιον ανδ εθυαλ οππορτυνιτιεσ,

σεχτορσ ωιτη α ηιγηερ φραχτιον οφ ωοµεν εµπλοψεδ ιν τηεσε ποσιτιονσ αρε περχειϖεδ ασ µορε

ποπυλαρ. Ιν χοντραστ, σεχτορ οχχυπψινγ µορε ωοµεν ιν χραφτ ποσιτιονσ αρε περχειϖεδ ασ µορε

υνποπυλαρ. Βψ λοοκινγ ατ τηε Φ−στατιστιχσ, ωε χαν σαψ τηατ βοτη ινστρυµεντσ αρε στρονγλψ

χορρελατεδ ωιτη τηε υνποπυλαριτψ ινδεξ. Νοτιχε τηατ τηε σιζε οφ τηε σεχτορ ισ νεγατιϖελψ ρελατεδ

το ιτσ υνποπυλαριτψ. Τηατ ισ, σεχτορσ οχχυπψινγ α λαργερ φραχτιον οφ τηε ποπυλατιον ορ τηατ
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γενερατε µορε ϖαλυε αρε αλσο µορε ποπυλαρ. Φιναλλψ, ΙΓ ασσοχιατεδ ωιτη ινχυµβεντ χανδιδατεσ

τενδ το βε χονσιδερεδ ασ µορε ποπυλαρ, αλτηουγη τηισ ρεσυλτ σεεµσ το βε στατιστιχαλλψ ωεακ.

Ταβλε Χ2: Φιρστ−σταγε Ις εστιµατεσ

(1) (2) (3)

Εµπλοψµεντ −4.993∗∗∗ −5.016∗∗∗ −4.966∗∗∗

(0.117) (0.118) (0.118)

Εµπλοψµεντ σθ. −0.522∗∗∗ −0.527∗∗∗ −0.522∗∗∗

(0.012) (0.012) (0.012)

ςαλυε αδδεδ −0.492∗∗∗ −0.498∗∗∗ −0.498∗∗∗

(0.015) (0.015) (0.015)

Ινχυµβεντ −0.026∗ −0.028∗ −0.027∗

(0.015) (0.015) (0.015)

Οπεν σεατ −0.012 −0.013 −0.013

(0.011) (0.011) (0.011)

Ρεπυβλιχανσ 0.001 0.001 0.001

(0.003) (0.003) (0.003)

Τηιρδ παρτιεσ 0.007 0.008 0.007

(0.018) (0.018) (0.018)

Μαλε 0.004 0.005 0.005

(0.004) (0.004) (0.004)

Ο�χε (% ωοµεν) −0.452∗∗∗ −0.388∗∗∗

(0.031) (0.034)

Χραφτ (% ωοµεν) 0.275∗∗∗ 0.135∗∗∗

(0.027) (0.030)

ΙΓ ΦΕ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Τιµε δυµµιεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Φ−τεστ 176.424∗∗∗ 86.728∗∗∗ 86.275∗∗∗

Οβσερϖατιονσ 34,530 34,530 34,530

Ρ−σθυαρεδ 0.425 0.423 0.425

Νοτεσ: Τηισ ταβλε χονταινσ τηε �ρστ σταγε χοε�χιεντσ οφ ουρ Ις εστι−

µατεσ ρεπορτεδ ιν Ταβλε 3. Χολυµνσ 1−3 ρεφερ το Χολυµνσ 2−4 οφ Ταβλε

3, ρεσπεχτιϖελψ. Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ

∗10%; ∗∗5%; ∗∗∗1%.
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7 Αχκνοωλεδγεµεντσ

Ωε ωουλδ λικε το τηανκ Τοκε Αιδτ, Χοστασ Αζαριαδισ, Πιερπαολο Βαττιγαλλι, Ραϕ Χηεττψ, Αν−

δρεα Πρατ, ϑαµεσ Σνψδερ, Γυιδο Ταβελλινι ανδ Φρανχεσχο Τρεββι ασ ωελλ ασ παρτιχιπαντσ ατ

τηε ΙΕΑ 2014 Χονφερενχε ιν Αµµαν, τηε 2014 Ροψαλ Εχονοµιχ Ασσοχιατιον χονφερενχε ιν

Μανχηεστερ, τηε ΑΣΣΕΤ 2012 χονφερενχε ιν Χψπρυσ, τηε Σιλϖαπλανα 2012 Ωορκσηοπ ον Πο−

λιτιχαλ Εχονοµψ ανδ τηε ΓΡΑΣΣ Σοχιαλ Χηοιχε Ρεσεαρχη Γρουπ 2012 φορ ηελπφυλ χοµµεντσ

ανδ συγγεστιονσ. Α πρεϖιουσ ϖερσιον οφ τηισ παπερ χιρχυλατεδ ωιτη τηε φολλοωινγ τιτλε: ∴∆εεπ

Ποχκετσ, Εξτρεµε Πρεφερενχεσ: Εξπλαινινγ Περσιστεντ ∆ι�ερενχεσ ιν Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ

Αχροσσ Ινδυστριεσ∀. 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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Τεχηνιχαλ Αππενδιξ ∆: Ρεγρεσσιονσ ωιτη α ρε−δε�νεδ

υνποπυλαριτψ ινδεξ (Νοτ Ιντενδεδ φορ Πυβλιχατιον)

Ιν Ταβλε ∆1, 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).
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Ταβλε ∆1: Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ (ρε−ωειγητεδ Υνποπυλαριτψ)

(1) (2) (3) (4)

Χονσταντ 5.008∗∗∗ 3.861∗∗∗ 3.344∗∗∗ 4.579∗∗∗

(0.161) (0.184) (0.310) (0.313)

Υνποπυλαριτψ 0.392∗∗∗ 0.380∗∗∗ 0.401∗∗∗ 0.382∗∗∗

(0.034) (0.034) (0.036) (0.036)

Ινχυµβεντ 0.833∗∗∗ 4.105∗∗∗ 4.093∗∗∗ 3.729∗∗∗

(0.098) (0.167) (0.167) (0.145)

Οπεν σεατ 0.573∗∗∗ 3.028∗∗∗ 2.998∗∗∗ 2.692∗∗∗

(0.068) (0.147) (0.149) (0.103)

Εµπλοψµεντ 0.236∗∗∗ 0.012 0.314∗∗∗

(0.018) (0.107) (0.112)

Εµπλοψµεντ σθ. −0.025∗∗ 0.002

(0.012) (0.012)

ςαλυε αδδεδ 0.299∗∗∗ 0.337∗∗∗ 0.275∗∗∗

(0.068) (0.070) (0.070)

Ρεπυβλιχανσ 0.215∗∗∗ 0.326∗∗∗ 0.284∗∗∗ −0.003

(0.030) (0.032) (0.038) (0.038)

Τηιρδ παρτιεσ −0.773∗∗∗ −3.086∗∗∗ −3.274∗∗∗ −0.994∗∗∗

(0.116) (0.177) (0.196) (0.068)

Μαλε −0.085∗∗∗ −0.441∗∗∗ −0.435∗∗∗ −0.321∗∗∗

(0.021) (0.031) (0.031) (0.024)

Λοπσιδεδ −0.444∗∗∗

(0.084)

Υνποπυλαριτψ∗Λοπσιδεδ 0.008

(0.022)

Υνποπυλαριτψ (βετωεεν) 0.530∗∗∗ 0.556∗∗∗ 0.573∗∗∗ 0.570∗∗∗

(0.039) (0.039) (0.040) (0.039)

ςαλυε Αδδεδ (βετωεεν) 0.291∗∗∗ 0.273∗∗∗ 0.298∗∗∗

(0.063) (0.064) (0.064)

Σχαλε ε�εχτ −0.167∗∗∗ −0.214∗∗∗ −0.215∗∗∗ −0.196∗∗∗

(0.024) (0.025) (0.025) (0.024)

Σιγνι�χανχε οφ Μιλλσ ρατιοσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Τιµε δυµµιεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Οβσερϖατιονσ 36,098 36,098 36,098 36,098

Ρ−σθυαρεδ 0.134 0.151 0.152 0.167

Νοτεσ: Ιν τηισ ταβλε ωε εστιµατε τηε σαµε σπεχι�χατιονσ εστιµατεδ ιν Ταβλε 2 υσινγ

ω = 1 ινστεαδ οφ ω = 0:5 το χονστρυχτ ουρ υνποπυλαριτψ ινδεξ (σεε αλσο Αππενδιξ

Β). Ροβυστ στανδαρδ ερρορσ αρε ρεπορτεδ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ: ∗10%, ∗∗5%,

∗∗∗1%.
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Ταβλε ∆2 σηοωσ τηε σεχονδ−σταγε Ις−ΦΕ εστιµατεσ φορ τηε ρε−ωειγητεδ υνποπυλαριτψ ινδεξ.

Τηεσε εστιµατεσ αρε χονσιστεντ ωιτη τηοσε ρεπορτεδ ιν τηε αρτιχλε (Χολυµνσ 2−4 οφ Ταβλε 3).

Τηε �ρστ−σταγε Φ−στατιστιχσ αρε εξτρεµελψ λαργε, ωηερεασ τηε π−ϖαλυε οφ τηε Σαργαν τεστ ισ

συ�χιεντλψ ηιγη.

Ταβλε ∆2: Ελεχτοραλ Χοντριβυτιονσ (Ις−ΦΕ)

Ις−ΦΕ (ΙΙ σταγε)

Ινστρυµεντσ Ο�χε Προφεσσιοναλσ Βοτη

(2) (3) (4)

Υνποπυλαριτψ 0.304∗∗ 0.991∗ 0.286∗

(0.153) (0.547) (0.153)

Ινχυµβεντ 2.333∗∗∗ 2.366∗∗∗ 2.332∗∗∗

(0.081) (0.087) (0.081)

Οπεν σεατ 1.857∗∗∗ 1.881∗∗∗ 1.857∗∗∗

(0.063) (0.067) (0.063)

Εµπλοψµεντ 3.232∗∗∗ 7.465∗∗ 3.117∗∗∗

(1.111) (3.405) (1.110)

Εµπλοψµεντ σθ. 0.361∗∗∗ 0.794∗∗ 0.349∗∗∗

(0.113) (0.348) (0.113)

ςαλυε αδδεδ 0.345∗∗∗ 0.771∗∗ 0.334∗∗∗

(0.118) (0.346) (0.118)

Ρεπυβλιχανσ 0.075∗∗∗ 0.074∗∗∗ 0.075∗∗∗

(0.013) (0.013) (0.013)

Τηιρδ παρτιεσ −1.849∗∗∗ −1.859∗∗∗ −1.849∗∗∗

(0.077) (0.079) (0.077)

Μαλε −0.201∗∗∗ −0.206∗∗∗ −0.201∗∗∗

(0.017) (0.018) (0.017)

Φιξεδ Ε�εχτσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Τιµε δυµµιεσ Ψεσ Ψεσ Ψεσ

Φιρστ σταγε Φ−τεστ 572.885∗∗∗ 84.291∗∗∗ 323.303∗∗∗

Σαργαν (π−ϖαλυε) 0.173

Οβσερϖατιονσ 34,387 34,387 34,387

Ρ−σθυαρεα 0.118 0.088 0.119

Νοτεσ: Τηισ ταβλε ρεπορτσ τηε σεχονδ−σταγε Ις−ΦΕ εστιµατεσ

φορ τηε ρε−ωειγητεδ υνποπυλαριτψ ινδεξ. Ρεγρεσσιονσ ινχλυδε,

τιµε δυµµιεσ, ινϖερσε Μιλλσ ρατιοσ ανδ ΙΓ �ξεδ ε�εχτσ. Τηε

Ρ−σθυαρεδ ρεφερσ το τηε ωιτηιν ε�εχτ ονλψ. Ροβυστ στανδαρδ ερ−

ρορσ αρε ρεπορτεδ ιν παρεντηεσεσ. Σιγνι�χαντ ατ: ∗10%, ∗∗5%,

∗∗∗1%.
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Τεχηνιχαλ Αππενδιξ 2: Ρεγρεσσιον ∆ιαγνοστιχσ (Νοτ ιν−

τενδεδ φορ πυβλιχατιον)

Ιν τηισ αππενδιξ, ωε τεστ τηε ασσυµπτιονσ βεηινδ ουρ ρεγρεσσιονσ.

Νορµαλιτψ οφ Ρεσιδυαλσ

Φιγυρε Ε1 προϖιδεσ τηε κερνελ δενσιτψ εστιµατεσ οφ ρεσιδυαλσ ανδ τηε στανδαρδιζεδ νορµαλ

προβαβιλιτψ πλοτσ φορ ουρ µαιν σπεχι�χατιον (Χολυµν 2 οφ Ταβλε 2). Ασ ψου σεε βελοω, ρεσιδυαλσ

αρε ρατηερ χλοσε το α νορµαλ διστριβυτιον. Τηισ µεανσ τηατ ωε χαν τρυστ ουρ ινφερεντιαλ

αναλψσεσ. Τηισ ρεσυλτ ισ αλσο χον�ρµεδ βψ αν ιντερθυαντιλε ρανγε (ΙΘΡ) τεστ. Αχχορδινγ το

τηισ τεστ, ωε ηαϖε 0:4% οφ µιλδ ουτλιερσ (ι.ε., ρεσιδυαλσ τηατ λιε βετωεεν 1:5 ανδ 3 ΙΘΡ αωαψ

φροµ τηε νεαρεστ θυαρτιλε) ανδ νο σεϖερε ουτλιερσ (ι.ε., ρεσιδυαλσ τηατ λιε αβοϖε ορ βελοω 3

ΙΘΡ αωαψ φροµ τηε νεαρεστ θυαρτιλε).

Φιγυρε Ε1: ∆ιαγνοστιχ Πλοτσ φορ Νορµαλιτψ οφ Ρεσιδυαλσ

Ηοµοσκεδαστιχιτψ ϖσ Ηετεροσκεδαστιχιτψ

Ιν Φιγυρε Ε2, ωε πλοτ τηε ρεσιδυαλσ ϖερσυσ �ττεδ (πρεδιχτεδ) ϖαλυεσ χοµινγ φροµ Χολυµν

2 οφ Ταβλε 2. Φροµ τηισ �γυρε, ωε χαν σεε τηατ τηε διστριβυτιον οφ ρεσιδυαλσ ισ α λιττλε ναρροωερ

φορ λοω �ττεδ ϖαλυεσ τηαν φορ ηιγη �ττεδ ϖαλυεσ. Τηισ ισ αν ινδιχατιον οφ ηετεροσκεδαστιχιτψ

ανδ φορ τηισ ρεασον ωε υσεδ ροβυστ στανδαρδ ερρορσ ιν ουρ αναλψσισ.
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Φιγυρε Ε2: ∆ιαγνοστιχ Πλοτσ φορ Ηετεροσκεδαστιχιτψ

Νονλινεαρ Ε�εχτσ οφ Υνποπυλαριτψ

Φιγυρε Ε3 σηοωσ α πλοτ πρεδιχτινγ χοντριβυτιονσ φροµ υνποπυλαριτψ. Ηερε, ωε χοµπαρε α

λινεαρ �τ (σολιδ λινε) ωιτη α λοωεσσ χυρϖε (δασηεδ λινε). Φροµ τηισ �γυρε, ωε χαν εασιλψ σεε

τηατ τηε τωο λινεσ οϖερλαπ ανδ τηερεφορε τηε ρελατιονσηιπ βετωεεν τηε λογ οφ υνποπυλαριτψ ανδ

τηε λογ οφ χοντριβυτιονσ ισ λινεαρ. Τηισ εϖιδενχε ισ περφεχτλψ χονσιστεντ ωιτη ουρ λογ−λινεαρ

τρανσφορµατιον οφ εθυατιον (14).

Φιγυρε Ε3: ∆ιαγνοστιχ Πλοτσ φορ Λινεαριτψ
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