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11..  EEccoonnoommiiccss  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  aanndd  tthhee  nneeeedd  ffoorr  eevvaalluuaattiioonnss  
  

GGrraannttiinngg  aann  eeccoonnoommiicc  vvaalluuee  ttoo  tthhiinnggss  hhaass  bbeeccoommee  mmoorree  aanndd  mmoorree  iimmppoorrttaanntt  aass  
aallllooccaattiioonn  aanndd  eeffffiicciieennccyy  pprroobblleemmss  ddeevveelloopp  ((iimmppllyyiinngg  hheerreebbyy  tthhee  ddeelliiccaattee  ssuubbjjeecctt  ooff  
tthhee  cchhooiiccee  bbeettwweeeenn  ffeeaassiibbllee  ooppttiioonnss))..  LLiimmiitteedd  iinn  tthhee  ppaasstt  ttoo  pprroobblleemmss  eeaassiillyy  
ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  ffiigguurreess,,  tthhee  ffiieelldd  ooff  eeccoonnoommiiccss  hhaass  nnooww  eexxtteennddeedd  ttoo  mmaatttteerrss  iinn  wwhhiicchh  
nnoott  oonnllyy  qquuaannttiittaattiivvee  bbuutt  aallssoo  qquuaalliittaattiivvee  ddaattaa  aarree  uusseedd  ffoorr  iinntteerrpprreettaattiioonn  ppuurrppoosseess..  
TThhee  ppeerrcceeppttiioonn  tthhaatt  oobbjjeeccttiivvee  eevvaalluuaattiioonn  iiss  nnoott  aallwwaayyss  ppoossssiibbllee  aanndd  tthhaatt  qquuaalliittaattiivvee  
ffaaccttoorrss  aarree  iimmppoorrttaanntt  ffeeaattuurreess  ooff  tthhee  wwoorrlldd  ssuurrrroouunnddiinngg  uuss  hhaass  ggiivveenn  rriissee  ttoo  aa  ggrroowwiinngg  
uussee  ooff  ccaarreeffuullllyy  bbaallaanncceedd  qquuaalliittaattiivvee  ssttaatteemmeennttss  iinn  eeccoonnoommiiccss..  

TThhiiss  ooppeenniinngg  ttoo  qquuaalliittaattiivvee  mmaatttteerrss  hhaass  bbrroouugghhtt  aabboouutt  aa  wwhhoollee  nneeww  ffiieelldd  ooff  
rreesseeaarrcchh  ffoorr  eeccoonnoommiissttss,,  nnooww  aabbllee  ttoo  ttaacckkllee  qquueessttiioonnss  lliikkee  tthhee  eeffffiicciieennccyy  ooff  hheeaalltthh  oorr  
ttrraannssppoorrtt  ssyysstteemmss,,  ooff  mmuusseeuumm  oorr  jjuussttiiccee  mmaannaaggeemmeenntt..  IItt  iiss  iimmppoorrttaanntt,,  wwhheenn  ttaacckklliinngg  
tthhee  ffiieelldd  ooff  CCuullttuurraall  BBuuiilltt  HHeerriittaaggee  ((iinn  sshhoorrtt  CCBBHH)),,  ttoo  tteesstt  tthhee  ccaappaacciittyy  ooff  tthhee  eexxiissttiinngg  
bbooddyy  ooff  eeccoonnoommiicc  sscciieennccee  ttoo  aapppprreehheenndd  iittss  vvaarriioouuss  ddiimmeennssiioonnss..  IInnddeeeedd,,  ppeeccuulliiaarriittiieess  
ooff  tthhee  CCBBHH  ((iinn  ootthheerr  wwoorrddss  eeccoonnoommiicc  aa--ttyyppiiccaall  cchhaarraacctteerriissttiiccss))  ccoouulldd  aaffffeecctt  tthhee  
vvaalliiddiittyy  ooff  eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss..    

AAnnaallyyssiiss  ooff  tthhee  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  pprreesseennccee  aanndd//oorr  uuttiilliissaattiioonn  ooff  
CCBBHH  iinn  iittss  ccuurrrreenntt  ssttaattee  iiss  uussuuaallllyy  llaabbeelllleedd  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  oorr  vvaalluuee  aasssseessssmmeenntt  ooff  
ccuurrrreenntt  CCBBHH..  AA  ddiissttiinnccttiivvee  ffeeaattuurree  ooff  tthhiiss  ttyyppee  ooff  aannaallyyssiiss  iiss  tthhaatt  iitt  iinnvvoollvveess  nnoo  
ddeecciissiioonnaall  pprroocceessss,,  aass  tthheerree  iiss  nnoo  rreehhaabbiilliittaattiioonn  pprroojjeecctt  aatt  ssttaakkee..  RReeffeerrrriinngg  ttoo  aa  
ssiinnggllee  mmoommeenntt  iinn  tthhee  lloonngg  lliiffee  ooff  tthhee  CCBBHH,,  iitt  ssiimmppllyy  aasssseesssseess  tthhee  wweeiigghhtt  ooff  tthhee  
CCBBHH  iinn  tthhee  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  lliiffee,,  aanndd  iinnvvoollvveess  aa  ccrroossss--sseeccttiioonn  ddeessccrriippttiioonn  ooff  aa  ffllooww  
ooff  rreessoouurrcceess  oovveerr  aa  ppeerriioodd  ooff  ttiimmee..    

FFrroomm  aa  ppoolliiccyy  ssttaannddppooiinntt,,  tthhee  iimmppaacctt  ssttuuddyy  pprroovviiddeess  lliittttllee  uusseeffuull  iinnffoorrmmaattiioonn  ::  
ppoolliiccyy  mmaakkeerrss  mmaayy  uussee  iitt  ttoo  aarrgguuee  ffoorr  pprreesseerrvviinngg  oorr  eevveenn  iinnccrreeaassiinngg  tthheeiirr  bbuuddggeett,,  bbuutt  
tthheeyy  aarree  nnoott  ttoolldd  wwhhaatt  tthhee  rreessuulltt  ooff  aa  bbuuddggeett  iinnccrreeaassee  oorr  ddeeccrreeaassee  wwoouulldd  bbee..  IImmppaacctt  
aannaallyyssiiss  ddooeess  nnoott  ccoommppaarree  aalltteerrnnaattiivvee  pprroojjeeccttss,,  wwhhiicchh  ssiimmpplliiffiieess  iittss  mmeetthhooddoollooggyy,,  bbuutt  
rreessttrriiccttss  iittss  iinntteerreesstt..  IInnddeeeedd,,  iiff  iitt  ggiivveess  aa  ccuurrrreenntt  ppiiccttuurree  ooff  tthhee  aaggeennttss  aanndd  aaccttiivviittiieess  
ssiittuuaatteedd  aarroouunndd  aa  ggiivveenn  mmoonnuummeenntt,,  iitt  ccaannnnoott  ggoo  mmuucchh  ffuurrtthheerr..    

TThhee  vveerryy  ffaavvoouurraabbllee  rreessuullttss  oobbttaaiinneedd  tthhrroouugghh  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  mmuusstt  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  
oobbjjeeccttiivveellyy  ::  ffiirrsstt,,  tthheesseess  aannaallyysseess  wweerree  mmaaddee  oonn  ssuucccceessssffuull  ssiitteess,,  tthhee  iimmppaaccttss  ooff  
wwhhiicchh  wweerree  lliikkeellyy  ttoo  bbee  iimmppoorrttaanntt  ffrroomm  tthhee  ssttaarrtt;;  sseeccoonndd,,  bbyy  ssiimmppllyy  aaddddiinngg  uupp  tthhee  
bbeenneeffiittss,,  tthheeyy  aarree  uunnaabbllee  ttoo  pprroovvee  wwhheetthheerr  tthhee  CCBBHH  rreeaallllyy  ccrreeaatteess  wweeaalltthh  aanndd  
eemmppllooyymmeenntt  oorr  iiff  iitt  ssiimmppllyy  ddiissppllaacceess  tthheemm..  

CCoonnttrraarryy  ttoo  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss,,  pprroojjeecctt  eevvaalluuaattiioonn  iinnvvoollvveess  aa  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  
pprroocceessss,,  wwhhiillee  llooookkiinngg  aatt  tthhee  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss  tthhaatt  wwiillll  eevveennttuuaallllyy  bbee  ggeenneerraatteedd  
bbyy  tthhee  rreehhaabbiilliittaattiioonn//rreessttoorraattiioonn  ooff  CCBBHH  oovveerr  aa  ggiivveenn  ttiimmee  ppeerriioodd..  PPrroojjeecctt  
eevvaalluuaattiioonn  aaiimmss  aatt  ddiissttiinngguuiisshhiinngg,,  aammoonngg  tthhee  iimmppaaccttss  lliisstteedd  ffoorr  aa  pprroojjeecctt,,  tthhee  
mmaaiinn  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss  eemmaannaattiinngg  ffrroomm  tthhee  pprroojjeecctt,,  ffoorr  aallll  eeccoonnoommiicc  aaggeennttss  
ccoonncceerrnneedd..  IItt  aalllloowwss  iinntteeggrraattiioonn  ooff  lloonngg  tteerrmm  iinnvveessttmmeenntt  ffoorr  aa  ggiivveenn  ccoolllleeccttiivviittyy  
aanndd  ttaakkeess  iinnttoo  aaccccoouunntt  nnoott  oonnllyy  ffiinnaanncciiaall  bbuutt  aallssoo  ssoocciiaall  bbeenneeffiittss..      
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BBrrooaaddeenniinngg  tthhee  ssccooppee  ccoouulldd  aallssoo  bbee  aacchhiieevveedd  tthhrroouugghh  tthhee  rreecceennttllyy  ddeevveellooppeedd  
mmuullttii--ccrriitteerriiaa  aannaallyysseess  aanndd  mmuullttii--oobbjjeeccttiivvee  ddeecciissiioonn  mmooddeellss,,  wwhhiicchh  aarree  bbeeggiinnnniinngg  
ttoo  rreecceeiivvee  mmuucchh  aatttteennttiioonn  aanndd  sseeeemm  ttoo  bbee  aa  nneeww  ooppppoorrttuunniittyy  ttoo  rreeaacchh  aa  bbaallaanncceedd  
aannaallyyssiiss  ooff  aallll  ffaacceettss  ooff  mmooddeerrnn  ppllaannnniinngg  pprroobblleemmss,,  ppaarrttiiccuullaarrllyy  bbeeccaauussee  mmaannyy  
iinnttaannggiibblleess  lliikkee  ssoocciiaall  eeffffeeccttss  aanndd  eennvviirroonnmmeennttaall  rreeppeerrccuussssiioonnss  ccaann  bbee  ttaakkeenn  iinnttoo  
aaccccoouunntt..  

WWee  ccoouulldd  ssaayy  tthhaatt  tthheerree  aarree  rroouugghhllyy  ttwwoo  ccllaasssseess  ooff  mmuullttii--ccrriitteerriiaa  mmeetthhooddss  ::  tthhee  
ffiirrsstt  ccllaassss  iinncclluuddeess  mmeetthhooddss  wwhhiicchh  aatttteemmpptt  ttoo  ccoommppuuttee  iinn  aann  iinnddiirreecctt  wwaayy  mmoonneettaarryy  
vvaalluueess  ffoorr  tthhee  ddiiffffeerreenntt  pprroojjeecctt  oouuttccoommeess  ((eexxaammpplleess  aarree  ccoosstt  bbeenneeffiitt  aannaallyyssiiss,,  ccoosstt  
eeffffeeccttiivveenneessss  aannaallyyssiiss,,  ppllaannnniinngg  bbaallaannccee  sshheeeettss))..  TThhee  sseeccoonndd  ccllaassss  ooff  eevvaalluuaattiioonn  
mmeetthhooddss  ssttaarrttss  ffrroomm  aa  ddiiffffeerreenntt  ppooiinntt  ooff  vviieeww..  IInnsstteeaadd  ooff  aa  mmoonneettaarryy  ttrraannssffoorrmmaattiioonn  ooff  
aallll  ddiiffffeerreenntt  pprroojjeecctt  oouuttccoommeess,,  nnoonn--mmoonneettaarryy  eevvaalluuaattiioonn  mmeetthhooddss  aatttteemmpptt  ttoo  ttaakkee  iinnttoo  
ccoonnssiiddeerraattiioonn  tthhee  mmuullttiippllee  ddiimmeennssiioonnss  ooff  aa  ddeecciissiioonn  pprroobblleemm..  WWhheenn  pprroojjeecctt  eeffffeeccttss  
aarree  ttrreeaatteedd  iinn  tthheeiirr  oowwnn  ddiimmeennssiioonnss,,  tthhee  oobbvviioouuss  pprroobblleemm  aarriisseess  ooff  hhooww  ttoo  wweeiigghh  
aaggaaiinnsstt  eeaacchh  ootthheerr  tthhee  vvaarriioouuss  pprroojjeecctt  eeffffeeccttss..  CClleeaarrllyy,,  ssuucchh  aa  wweeiigghhiinngg  pprroocceedduurree  
ddeeppeennddss  oonn  tthhee  rreellaattiivvee  pprriioorriittiieess  aattttaacchheedd  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  ddeecciissiioonn  ccrriitteerriiaa  ffoorr  tthhee  ppllaann  
ccoonncceerrnneedd..  TThheessee  mmeetthhooddss  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  aallssoo  ccaalllleedd  mmuullttii--ccrriitteerriiaa  mmeetthhooddss..  
EExxaammpplleess  ooff  tthheessee  mmeetthhooddss  aarree  bbeenncchhmmaarrkkiinngg,,  ssppiiddeerr  mmooddeellss,,  mmeettaa--rreeggrreessssiioonn  
aannaallyyssiiss,,  rreeggiimmee  aannaallyyssiiss,,  ffllaagg  mmooddeellss,,  aanndd  rroouugghh  sseett  aannaallyyssiiss..  
  
  
22..  CCuullttuurraall  hheerriittaaggee  aanndd  uurrbbaann  ppllaannnniinngg  
  

SSuussttaaiinnaabbiilliittyy  ooff  ccuullttuurraall  hheerriittaaggee  iinn  aann  uurrbbaann  cciittyy  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  qquueessttiioonn,,  
rreellaatteedd  ttoo  tthhee  rroolleess  ooff  mmooddeerrnn  cciittiieess,,  bbootthh  aass  ffaavvoouurraabbllee  sseettttiinnggss  ffoorr  eeccoonnoommiicc  ggrroowwtthh  
((tthhrroouugghh  tthhee  eexxtteerrnnaall  eeffffeeccttss  tthhaatt  tthheeyy  ccrreeaattee))  aanndd  aass  ttrruusstteeeess  ooff  ccuullttuurraall  hheerriittaaggee  ((tthhuuss  
ccaarrrryyiinngg  aa  ssoocciioo--ccuullttuurraall  iiddeennttiittyy))..  WWhhaatt  aannaallyyttiiccaall  ttoooollss  ccoouulldd  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  oorrddeerr  
ttoo  eennssuurree  hhaarrmmoonniioouuss  iinntteeggrraattiioonn  ooff  tthhee  CCBBHH  iinn  aann  uurrbbaann  sseettttiinngg??  

SSoommee  cchhaarraacctteerriissttiiccss  ooff  tthhee  CCBBHH  aallllooww  uuss  ttoo  ccoonnssiiddeerr  iitt  aass  aa  mmaajjoorr  eelleemmeenntt  ooff  tthhee  
uurrbbaann  sseettttiinngg,,  bbee  iitt  aass  aann  oorrnnaammeenntt  ffoorr  iittss  iinnhhaabbiittaannttss  oorr  aass  ppaarrtt  ooff  iittss  aattttrraaccttiivviittyy  ttoo  
eexxtteerrnnaall  vviissiittoorrss::  
  
**  IImmmmoobbiilliittyy  
  

CCBBHH  iiss  ccoommppoosseedd  ooff  mmoonnuummeennttss,,  ggrroouuppss  ooff  hhiissttoorriiccaall  bbuuiillddiinnggss,,  oorr  hhiissttoorriiccaall  
ssiitteess  ::  ccoommmmoonn  ffeeaattuurreess  ooff  tthheessee  ""ggooooddss""  aarree  tthheeiirr  eexxttrreemmee  hheetteerrooggeenneeiittyy,,  tthheeiirr  nnoonn--
rreepprroodduucciibbiilliittyy  aanndd  tthheeiirr  rreellaattiivvee  llaacckk  ooff  ssuubbssttiittuutteess..  HHeetteerrooggeenneeiittyy  aanndd  aabbsseennccee  ooff  
ssuubbssttiittuutteess  aarree  rreeiinnffoorrcceedd  bbyy  tthhee  iimmmmuuttaabbllee,,  uunnttrraannssffeerraabbllee  nnaattuurree  ooff  CCBBHH  aass  aa  
ccoommmmooddiittyy,,  dduuee  ttoo  iittss  ""rreeaall  eessttaattee""  cchhaarraacctteerr..  IImmmmoobbiilliittyy  ooff  tthhee  CCBBHH  ((oobblliiggiinngg  ppeeooppllee  
lliitteerraallllyy  ttoo  mmoovvee  ttoowwaarrddss  iitt))  iinndduucceess  tthhee  rroollee  ooff  CCBBHH  aass  aann  aattttrraaccttiioonn  ppoollee..  TThhiiss  
ccoonnssttiittuutteess  aa  ttyyppiiccaall  ffeeaattuurree  ooff  oouurr  oobbjjeecctt  ooff  aannaallyyssiiss,,  aanndd  ddiissttiinngguuiisshheess  iitt  ffrroomm  
mmoovveeaabblleess  ((aanncciieenntt  ppiieecceess  ooff  ffuurrnniittuurree,,  ffoorr  iinnssttaannccee))..  
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**  AAcccceessssiibbiilliittyy  

  
WWee  ffiirrmmllyy  bbeelliieevvee  tthhaatt  iitt  iiss  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ssiittee  tthhaatt  ccrreeaatteess  tthhee  mmoosstt  

eeaassiillyy  rreeccooggnniisseedd  eeccoonnoommiicc  ssiiddee  eeffffeeccttss..  IInn  oorrddeerr  ffoorr  tthhiiss  aattttrraaccttiivveenneessss  ttoo  eexxiisstt,,  tthhee  
ssiittee  oorr  mmoonnuummeenntt  mmuusstt  bbee  aacccceessssiibbllee  ttoo  tthhee  ppuubblliicc..  
FFoouurr  ddeeggrreeeess  ooff  aacccceessssiibbiilliittyy  ccaann  bbee  ddeetteecctteedd  ::  
    

••  IInntteerrnnaall  aacccceessss  ttoo  ppaayyiinngg  vviissiittoorrss  aalllloowwss  tthheemm  ttoo  vviissiitt  aa  mmoonnuummeenntt  ((eexxcceepptt  iittss  
pprriivvaattee  oorr  rreesseerrvveedd  ppaarrttss))  ssoommee  ddaayyss,,  aatt  ddeetteerrmmiinneedd  hhoouurrss,,  ffoorr  aa  cceerrttaaiinn  pprriiccee..  

    
••  FFrreeee  iinntteerrnnaall  aacccceessss  hhaappppeennss  wwhheenn  tthhee  mmoonnuummeenntt  oorr  ssiittee  ccaann  bbee  vviissiitteedd  ffoorr  

ffrreeee  ((aatt  tthhee  eexxcclluussiioonn  ooff  ssoommee  pprriivvaattee  ppaarrttss))..  AAcccceessss  mmaayy  bbee  lliimmiitteedd  iinn  ttiimmee..  IItt  
iiss  mmaaiinnllyy  tthhee  ccaassee  ooff  rreelliiggiioouuss  bbuuiillddiinnggss,,  ffoorr  wwhhiicchh  nnoo  eennttrraannccee  ffeeeess  mmaayy  bbee  
aasskkeedd  ffoorr  oobbvviioouuss  rreeaassoonnss..    

    
••  EExxtteerrnnaall  aacccceessss..  IIff  tthhee  ppllaaccee  ddooeess  nnoott  aallllooww  vviissiittoorrss  iinnssiiddee,,  bbuutt  rreemmaaiinnss  

eexxtteerrnnaallllyy  vviissiibbllee  ttoo  aallll,,  aalllloowwiinngg  eeaacchh  aanndd  eevveerryyoonnee  ttoo  aaddmmiirree  iittss  ffaaççaaddee  oorr  
eexxtteerrnnaall  pprrooffiillee,,  wwee  ssppeeaakk  ooff  eexxtteerrnnaall  aacccceessss..      

    
••  IInnaacccceessssiibbiilliittyy  cchhaarraacctteerriisseess  aa  ppllaaccee  tthhaatt  iiss  nnoott  eevveenn  vviissiibbllee  ::  aa  ccaassttllee  

ssuurrrroouunnddeedd  bbyy  aa  cclloosseedd  ppaarrkk  wwoouulldd  iinnddeeeedd  bbee  iinnaacccceessssiibbllee  ttoo  aallll  bbuutt  iittss  
oowwnneerrss,,  aanndd  tthhee  ssaammee  hhoollddss  ffoorr  aann  aarrcchhaaeeoollooggiiccaall  ssiittee  iinn  tthhee  mmiiddddllee  ooff  tthhee  
AAssiiaann  jjuunnggllee..  EEccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss  aarree  tthheenn  vveerryy  tthhiinn  ((rreessttrriicctteedd  ttoo  tthhee  
oowwnneerr//iinnhhaabbiittaanntt))  oorr  aatt  bbeesstt  ppootteennttiiaall  ((iinnaassmmuucchh  aass  tthhee  iinnaacccceessssiibbllee  ssiittee  ccoouulldd  
bbee  ooppeenneedd  ttoo  ppuubblliicc  vviissiitt))..  

  
**  CCoolllleeccttiivvee  nnaattuurree  
  

CCBBHH  ccoorrrreessppoonnddss  iinn  ppaarrtt  ttoo  wwhhaatt  eeccoonnoommiissttss  ccaallll  ""ccoolllleeccttiivvee  ggooooddss"",,  tthhaatt  iiss,,  iinn  
PPaauull  SSAAMMUUEELLSSOONN''ss  wwoorrddss,,  ggooooddss  ""wwhhiicchh  aallll  eennjjooyy  iinn  ccoommmmoonn  iinn  tthhee  sseennssee  tthhaatt  
eeaacchh  iinnddiivviidduuaall''ss  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  ssuucchh  aa  ggoooodd  lleeaaddss  ttoo  nnoo  ssuubbssttrraaccttiioonn  ffrroomm  aannyy  ootthheerr  
iinnddiivviidduuaall''ss  ccoonnssuummppttiioonn  ooff  tthhaatt  ggoooodd..""  
  

SSeerrvviicceess  ooffffeerreedd  bbyy  tthhee  CCBBHH  aarree  oofftteenn  ooff  tthhee  ssaammee  nnaattuurree  aanndd  ccoommmmuunniittyy--oorriieenntteedd  
((lliibbrraarriieess,,  mmuusseeuummss,,  sshhooppss......))..  AAss  ssuucchh,,  tthheeyy  ccoouulldd  bbee  ttyyppiiffiieedd  aass  ""ccoolllleeccttiivvee"",,  iinn  vviieeww  ooff  tthhee  
llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  ppeerrssoonnss  uussiinngg  tthheemm  ssiimmuullttaanneeoouussllyy..  NNeevveerrtthheelleessss,,  tthhee  ppuubblliicc//pprriivvaattee  nnaattuurree  
ooff  sseerrvviicceess  ddeeppeennddss  oonn  ssuuppppllyy  ccoonnddiittiioonnss  ::  aa  ppuubblliicc--oowwnneedd  mmoonnuummeenntt  ((ffoorr  eexxaammppllee  aa  ssttaattee--
oowwnneedd  bbuuiillddiinngg))  ccoouulldd  bbee  ooppeenneedd  ttoo  pprriivvaattee  ccoonnssuummeerrss  ((ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aappaarrttmmeennttss))  aass  
wweellll  aass  ttoo  ddeemmaanndd  ooff  aa  mmoorree  ccoolllleeccttiivvee  nnaattuurree  ((ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  aa  mmuusseeuumm))..  TThhee  ssaammee  hhoollddss  
ffoorr  aa  pprriivvaattee  oowwnneerr..  HHeennccee  tthhee  nneecceessssiittyy  ooff  ddeemmaanndd  sseeggmmeennttaattiioonn,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  vvaarriioouuss  
uusseess  ooff  CCBBHH..  
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**  EExxtteerrnnaalliittiieess  
  

TThhee  ccoolllleeccttiivvee  nnaattuurree  ooff  CCBBHH  ggeenneerraatteess  eexxtteerrnnaalliittiieess..  TThhiiss  iiss  aa  ssiittuuaattiioonn  iinn  wwhhiicchh  
oonnee  aaggeenntt''ss  aaccttiioonnss  iinndduuccee  aaddvvaannttaaggeess  ((iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ppoossiittiivvee  eexxtteerrnnaalliittiieess))  oorr  
ddiissaaddvvaannttaaggeess  ((nneeggaattiivvee  eexxtteerrnnaalliittiieess))  ttoo  oonnee  oorr  mmoorree  ootthheerr  aaggeennttss,,  wwhhiillee  tthhiiss  
iinntteerrddeeppeennddeennccee  iiss  nnoott  aaccccoouunntteedd  ffoorr  bbyy  tthhee  mmaarrkkeett..  IInn  tthhee  ccaassee  ooff  CCBBHH,,  tthhee  pprreesseennccee  
ooff  aa  mmoonnuummeenntt  ccoouulldd  bbee  eexxppeerriieenncceedd  ppoossiittiivveellyy  bbyy  ssoommee  aaggeennttss  ((ee..gg..  vviissiittoorrss))  aanndd  
nneeggaattiivveellyy  bbyy  ootthheerrss  ((nneeiigghhbboouurrss,,  ssuuffffeerriinngg  ffrroomm  nnooiissee,,  ppoolllluuttiioonn  aanndd  ccoonnggeessttiioonn))..  IInn  
eeccoonnoommiicc  tteerrmmss,,  uuttiilliittyy  ffuunnccttiioonnss  aarree  iinntteerrrreellaatteedd,,  aanndd  mmeeaassuurreemmeenntt  ooff  tthheessee  eexxtteerrnnaall  
eeffffeeccttss  rreemmaaiinnss  aa  ddiiffffiiccuulltt  ttaasskk..  

IInn  tthhee  pprreesseennccee  ooff  eexxtteerrnnaalliittiieess,,  tthhee  mmaarrkkeett  cceeaasseess  ttoo  ffuunnccttiioonn  aass  aann  eeffffiicciieenntt  
iinnffoorrmmaattiivvee  aanndd  iinncciittaattiivvee  ttooooll,,  aass  iinnddiivviidduuaall  pprreeffeerreenncceess  aarree  nnoott  cclleeaarrllyy  rreevveeaalleedd,,  
wwhhiicchh  mmaayy  rreennddeerr  ppuubblliicc  iinntteerrvveennttiioonn  nneecceessssaarryy..  CCuullttuurraall  eeccoonnoommiiccss  iiss  tthheenn  cclloosseellyy  
lliinnkkeedd  ttoo  ""ppuubblliicc""  eeccoonnoommiiccss  aanndd  ttoo  uurrbbaann  ppllaannnniinngg,,  bbootthh  iinn  tthhee  sseennssee  ooff  rreedduucciinngg  
nneeggaattiivvee  eexxtteerrnnaalliittiieess  aanndd  pprroommoottiinngg  ppoossiittiivvee  oonneess..  
  
**  LLoonngg  lliiffee  ccyyccllee  
  

AA  ccoommmmoonn  aattttiittuuddee  ttoowwaarrddss  tthhee  CCBBHH  iiss  tthhaatt  iitt  hhaass  aallwwaayyss  bbeeeenn  aanndd  wwiillll  aallwwaayyss  
bbee  pprreesseenntt..  IInnddeeeedd,,  55  oorr  eevveenn  1100--cceennttuurryy--oolldd  CCBBHH  iiss  rraatthheerr  ffrreeqquueennttllyy  ffoouunndd  iinn  oouurr  
rreeggiioonnss,,  rreessiissttiinngg  mmoorree  oorr  lleessss  bbrraavveellyy  ttoo  tthhee  aassssaauullttss  ooff  mmooddeerrnn  ppoolllluuttiioonn..  BBuutt  tthheeiirr  
ppeerrppeettuuiittyy  iiss  iinn  nnoo  wwaayy  iinnssuurreedd  wwiitthhoouutt  ppaarrttiiccuullaarr  mmeeaassuurreess..  FFiinnaanncciiaall  eexxppeennsseess  
iinnccuurrrreedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  pprreesseerrvvee  aanndd  ppoossssiibbllyy  rreebbuuiilldd  tthheessee  rreemmaaiinnss  ooff  oouurr  ppaasstt  mmuusstt  bbee  
bbaallaanncceedd  wwiitthh  tthhee  ccoonnssuummeerr''ss  uuttiilliittyy,,  tthhaatt  iiss  wwiitthh  tthhee  hhiigghheerr  ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  nneeeeddss  tthhaatt  
tthheeyy  ccoouulldd  bbrriinngg  aabboouutt..  TThhiiss  ssaattiissffaaccttiioonn  ccoouulldd  iinnddeeeedd  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  tthhee  ssiimmppllee  ffaacctt  
ooff  bbeelloonnggiinngg  ttoo  aa  nnaattiioonn  oorr  aa  cciittyy  rriicchh  iinn  pprroouuddllyy  pprreesseerrvveedd  hhiissttoorriicc  mmoonnuummeennttss  tthhaatt  
wwiillll  bbee  ttrraannssmmiitttteedd  ttoo  ffuuttuurree  ggeenneerraattiioonnss..  

IItt  ccoouulldd  bbee  iinnccrreeaasseedd  aaggaaiinn  iiff  aa  nneeww  ffuunnccttiioonn  ccaann  bbee  aassssiiggnneedd  ttoo  aa  hhiissttoorriiccaall  
bbuuiillddiinngg::  iiff  ccoonnssuummeerrss''  uuttiilliittyy  iiss  hhiigghheerr  wwhheenn  aa  mmoonnuummeenntt  iiss  ttrraannssffoorrmmeedd  iinnttoo  ooffffiicceess,,  
mmuusseeuummss  oorr  hhoouussiinngg,,  tthheenn  tthhee  iimmppoorrttaanntt  sseerrvviiccee  rreennddeerreedd  ttoo  tthhee  ccoommmmuunniittyy  iinnssuurreess  
tthhee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ooff  aa  ppaarrtt  ooff  tthhee  CCBBHH  ootthheerrwwiissee  ccoonnddeemmnneedd  ttoo  ddiissaappppeeaarr..  HHeerree  aaggaaiinn,,  
tthhee  ccoonnnneeccttiioonn  wwiitthh  uurrbbaann  ppllaannnniinngg  iiss  oobbvviioouuss..  
  
**  LLooccaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  rreessoouurrccee  
  

CCoonnsseerrvvaattiioonn  iiss  aa  ccuullttuurraall  pprreeooccccuuppaattiioonn,,  bbuutt  cceerrttaaiinnllyy  nnoott  iinnccoommppaattiibbllee  wwiitthh  
eeccoonnoommiicc  oobbjjeeccttiivveess  ::  iitt  iiss  ppoossssiibbllee  ttoo  ffoorrmmuullaattee  ccuullttuurraall  aaiimmss  aanndd  ppoolliicciieess  sseerrvviinngg  
eeccoonnoommiicc  wweellffaarree  aatt  tthhee  ssaammee  ttiimmee..  IInnddeeeedd  CCBBHH  iiss  aann  eeccoonnoommiicc  rreessoouurrccee  iinnvvoollvviinngg  
ttoouurriissmm  bbeenneeffiittss,,  aanndd  tthhiiss  iiss  ppaarrttiiccuullaarrllyy  cclleeaarr  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  lliikkee  
EEggyypptt,,  wwhheerree  tthhee  ttoouurriissmm  rreecceeiippttss  iinndduucceedd  bbyy  tthhee  mmiilllleennaarryy  EEggyyppttiiaann  ccuullttuurree  aarree  
aallmmoosstt  eexxcclluussiivveellyy  ooff  ffoorreeiiggnn  oorriiggiinn..  TThhee  iinntteerrnnaattiioonnaall  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  CCBBHH  iiss  tthheenn  
nnoo  iilllluussiioonn  aanndd  iimmpplliieess  ttaakkiinngg  iinnttoo  aaccccoouunntt  tthhee  ttrraannssnnaattiioonnaall  iimmppaaccttss  ooff  nnaattiioonnaall  
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ddeecciissiioonnss  ccoonncceerrnniinngg  mmoonnuummeennttss..  TThheessee  iimmppaaccttss  wwiillll  ddiiffffeerr  ggrreeaattllyy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
nnaattuurree  ooff  tthhee  ccoouunnttrriieess  iinnvvoollvveedd..  

IIff  ffoorr  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  tthhee  mmoosstt  oobbvviioouuss  uussee  iiss  ttoouurriissmm  ((ffoorr  tthhee  bbeenneeffiittss  tthhaatt  
iitt  bbrriinnggss  iinn  tteerrmmss  ooff  ccuurrrreenntt  aaccccoouunntt)),,  iitt  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  tthhee  ccaassee  ffoorr  iinndduussttrriiaalliisseedd  
ccoouunnttrriieess,,  wwhheerree  ootthheerr  uusseess  ccaann  aanndd  mmuusstt  bbee  ffoouunndd  wwiitthh  aann  eeyyee  oonn  llooccaall  ddeevveellooppmmeenntt..  
TThhee  CCBBHH  ccaann  hheellpp  iinn  aattttrraaccttiinngg  aanndd  ssttaabbiilliissiinngg  eeccoonnoommiicc  aaccttiivviittiieess,,  bbyy  ffooccuussiinngg  
ppeeooppllee  oonn  ccoommmmoonn  ccuullttuurraall  ffeeaattuurreess  aanndd  aawwaakkeenniinngg  tthheeiirr  iinntteerreesstt,,  aanndd  bbyy  aassssoocciiaattiinngg  
aa  llooccaall  iiddeennttiittyy  wwiitthh  aa  uunniivveerrssaallllyy  rreeccooggnniisseedd  CCBBHH..    
  
  
33..  IInnffoorrmmaattiioonn--ggaatthheerriinngg  tthhrroouugghh  ssppaattiiaall  iinnddiiccaattoorrss  
  

BBootthh  iimmppaacctt  aannaallyyssiiss  aanndd  pprroojjeecctt  eevvaalluuaattiioonn  rreellyy  oonn  tteecchhnniiqquueess  aaiimmiinngg  aatt  
iiddeennttiiffyyiinngg  aaccttiioonnss,,  ppeerrcceeppttiioonnss  oorr  aattttiittuuddeess  oonn  tthhee  ssiittee  aanndd  aarroouunndd  tthhee  ssiittee..  TThhiiss  
iimmpplliieess  aa  ddeessccrriippttiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  fflloowwss  iinn  tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa,,  aann  eevvaalluuaattiioonn  ooff  ddiirreecctt,,  
iinnddiirreecctt  aanndd  iinndduucceedd  eeffffeeccttss,,  aanndd  aa  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn  ooff  eeccoonnoommiicc  aaccttoorrss..    

TThhee  tthheeoorryy  ooff  tthhee  ssoo--ccaalllleedd  ""ttoouurriissmm  mmuullttiipplliieerr""  sshhoowwss  tthhaatt  vvaarriioouuss  lleevveellss  ooff  
iimmppaacctt  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  eeccoonnoommyy  ccaann  bbee  ssuubbddiivviiddeedd  iinnttoo  tthhrreeee  ddiissttiinncctt  ccaatteeggoorriieess::  
--  ddiirreecctt  eeffffeeccttss::  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinnccoommee  ((eemmppllooyymmeenntt,,  oouuttppuutt  eettcc))  ccrreeaatteedd  iinn  tthhee  sseeccttoorr  
aass  aa  ddiirreecctt  rreessuulltt  ooff  tthhee  cchhaannggee  iinn  ttoouurriisstt  eexxppeennddiittuurree  ee..gg..  wwaaggeess,,  ssaallaarriieess  aanndd  
ddiissttrriibbuutteedd  pprrooffiittss  iinn  hhootteellss,,  rreessttaauurraannttss  aanndd  ttoouurr  ccoommppaanniieess;;  
--  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss::  tthhee  aammoouunntt  ooff  iinnccoommee  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  iinnccrreeaasseedd  eexxppeennddiittuurree  ooff  tthhee  
ttoouurriisstt  sseeccttoorrss  oonn  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  ffrroomm  tthheeiirr  ssuupppplliieerrss  iinn  tthhee  ddoommeessttiicc  eeccoonnoommyy  
((wwhhiicchh  mmaayy,,  oorr  mmaayy  nnoott,,  bbee  ddiirreeccttllyy  rreellaatteedd  ttoo  tthhee  ttoouurriisstt  sseeccttoorrss))..  TThhee  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss  
aallssoo  iinncclluuddee  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhee  iinnccrreeaasseedd  ddeemmaanndd  ccrreeaatteedd  bbyy  tthhee  ssuupppplliieerrss  ttoo  tthhee  ttoouurriisstt  
sseeccttoorr  ttoo  tthheeiirr  oowwnn  ssuupppplliieerrss;;  
--  iinndduucceedd  eeffffeeccttss::  aass  iinnccoommee  lleevveellss  iinnccrreeaassee  tthhrroouugghhoouutt  tthhee  eeccoonnoommyy,,  aass  aa  rreessuulltt  ooff  tthhee  
ddiirreecctt  aanndd  iinnddiirreecctt  eeffffeeccttss  ooff  aa  cchhaannggee  iinn  ttoouurriisstt  eexxppeennddiittuurree,,  ssoommee  ooff  tthhiiss  aaddddiittiioonnaall  
iinnccoommee  wwiillll  bbee  rreessppeenntt  wwiitthhiinn  tthhee  ddoommeessttiicc  eeccoonnoommyy..  TThhiiss  rreeppeerrccuussssiioonnaarryy  eeffffeecctt  oonn  
tthhee  ddeemmaanndd  ffoorr  ddoommeessttiiccaallllyy  pprroodduucceedd  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess  wwiillll  iinn  ttuurrnn  iinnccrreeaassee  
iinnccoommee,,  oouuttppuutt,,  eemmppllooyymmeenntt......  

TThhee  iiddeeaa  iiss  ttoo  aappppllyy  tthheessee  ccoonncceeppttss,,  oorriiggiinnaallllyy  ddeevveellooppeedd  ffoorr  tthhee  ttoouurriissmm  
iinndduussttrryy,,  ttoo  tthhee  ppaarrttiiccuullaarr  ccaassee  ooff  tthhee  CCBBHH..  

SSyymmbboolliicc  vvaalluueess  aarree  uunniivveerrssaallllyy  rreeccooggnniisseedd  ttoo  CCBBHH::  ssoocciiaall  vvaalluuee,,  eedduuccaattiioonnaall  
vvaalluuee,,  hhiissttoorriicc  vvaalluuee,,  aarrttiissttiicc  vvaalluuee,,  ttoo  nnaammee  bbuutt  aa  ffeeww..  TThheeyy  aarree  ffoorr  tthhee  mmoosstt  ppaarrtt  
ddiiffffiiccuulltt  ttoo  qquuaannttiiffyy,,  bbuutt  tthhee  eeccoonnoommiicc  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  CCBBHH  aass  aa  ccoommmmooddiittyy  ccoonnssiissttss  
iinn  ddeetteeccttiinngg  tthheeiirr  mmeeaassuurraabbllee  eeffffeeccttss,,  eemmeerrggiinngg  tthhrroouugghh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoouurr  ssiiggnnss  oorr  
ssyymmppttoommss::  
--  tthhee  llooookk  aatt  tthhee  mmoonnuummeenntt,,    
--  tthhee  vviissiitt  ooff  tthhee  mmoonnuummeenntt,,  
--  tthhee  sshhooww,,  tthhee  eenntteerrttaaiinnmmeenntt  uussiinngg  tthhee  mmoonnuummeenntt  aass  aa  sscceennee,,  
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--  tthhee  ""ppoollee"",,  tthhee  mmoonnuummeenntt  ccrreeaattiinngg  aa  sseerriieess  ooff  mmeeaassuurraabbllee  ssppiillll--oovveerrss,,  nnoottaabbllyy  iinn  
tteerrmmss  ooff  eemmppllooyymmeenntt..  

AAllll  ffoouurr  ssiiggnnss  rreefflleecctt  tthhee  ""ttoouurriissttiicc""  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  mmoonnuummeenntt  ::  iitt  iiss  tthheenn  
cclleeaarr  tthhaatt,,  iiff  tthhee  mmoonnuummeenntt  ddiissaappppeeaarrss,,  tthheessee  ssyymmppttoommss  wwoouulldd  aallssoo  vvaanniisshh,,  aanndd  wwiitthh  
tthheemm,,  tthhee  cchhaaiinn  ooff  eeccoonnoommiicc  ssppiillll--oovveerrss  ffoorr  tthhee  iimmmmeeddiiaattee  ssuurrrroouunnddiinnggss..  HHeennccee  tthhee  
iimmppoorrttaannccee  ooff  mmeeaassuurriinngg  tthheessee  ssppiillll--oovveerrss  iinn  oorrddeerr  ttoo  mmaaiinnttaaiinn  aanndd  ttoo  pprreesseerrvvee  ssuucchh  aa  
ppoowweerrffuull  rreessoouurrccee..  

SSeevveerraall  ccoonncceeppttss  ccaann  bbee  ddeevveellooppeedd  iinn  oorrddeerr  ttoo  iiddeennttiiffyy  ssppaattiiaall  iinnddiiccaattoorrss..  
  
**  MMaaggnneett  oorr  PPoollee  
  

LLeett  uuss  iimmmmeeddiiaatteellyy  nnoottee  tthhaatt  tthhee  iimmmmoobbiilliittyy  ooff  tthhee  CCBBHH  mmaakkeess  iitt  aa  mmaaggnneett  ::  iitt  iiss  
bbeeccaauussee  ppeeooppllee  mmoovvee  ttoowwaarrddss  aann  iinntteerreessttiinngg  hhiissttoorriicc  ssiittee  oorr  bbuuiillddiinngg  ((iinn  oorrddeerr  ttoo  vviissiitt  
iitt,,  ttoo  lliivvee  oorr  ttoo  wwoorrkk  iinn  iitt))  tthhaatt  wwee  ccaann  ssppeeaakk  ooff  ccoommmmeerrcciiaall  ssppiillll--oovveerrss  aanndd  mmuullttiipplliieerr  
eeffffeecctt..  IItt  iiss  tthhee  aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  tthhee  ssiittee  tthhaatt  ccrreeaatteess  tthhee  fflloowwss  ooff  rreevveennuueess  tthhaatt  wwee  
wwoouulldd  lliikkee  ttoo  mmeeaassuurree,,  aanndd  tthhiiss  eexxppllaaiinnss  wwhhyy  tthhee  CCBBHH  ccaann  bbee  vviieewweedd  aass  aann  aattttrraaccttiioonn  
PPOOLLEE..  CClleeaarrllyy,,  tthhee  sseeqquueennccee  iiss  aass  ffoolllloowwss  ::    ((nnoo))  ppoollee,,  ((nnoo))  aattttrraaccttiivveenneessss,,  ((nnoo))  ssppiillll--
oovveerrss..  TThhee  pprreesseennccee  ooff  aa  ssyymmbboolliicc  vvaalluuee  iiss  tthheenn  tthhee  nneecceessssaarryy  pprreerreeqquuiissiittee  ffoorr  aann  
eeccoonnoommiicc  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  mmuullttiipplliieerr  eeffffeecctt  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  CCBBHH..  

TThhee  ccoonncceepptt  ooff  aa  ppoollee  iiss  eennvviissaaggeedd  iinn  rreellaattiivvee  tteerrmmss  ::  aa  mmoonnuummeenntt  iiss  ssaaiidd  ttoo  
rreepprreesseenntt  aa  ppoollee  iinn  ooppppoossiittiioonn  ttoo  ootthheerr  mmoonnuummeennttss  wwhhiicchh  ddoo  nnoott..  MMoorreeoovveerr,,  tthhee  
aattttrraaccttiivveenneessss  ooff  aa  ppoollee  iiss  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccoonnnneecctteedd  ttoo  iittss  aarrcchhiitteeccttuurraall  vvaalluuee  ::  mmoorree  
ppeeooppllee  ccaann  bbee  aattttrraacctteedd  ttoo  ppllaacceess  ccoommppaarraattiivveellyy  ppoooorr  ffrroomm  aann  aarrcchhiitteeccttuurraall  ppooiinntt  ooff  
vviieeww..  PPrriioorriittyy  iiss  hheerree  ggiivveenn  ttoo  aattttrraaccttiivveenneessss,,  ffoorr  tthhee  iimmppoorrttaanntt  eeccoonnoommiicc  ssppiillll--oovveerrss  iitt  
ggeenneerraatteess  tthhrroouugghh  tthhee  aammoouunntt  ooff  CCBBHH  uusseerrss  aattttrraacctteedd,,  nnoott  ttoo  aarrcchhiitteeccttuurraall,,  aarrttiissttiicc  
vvaalluuee..    

PPrreesseerrvvaattiioonn  pprroojjeeccttss  aarree  aallssoo  ssaaiidd  ttoo  bbee  aaccttiinngg  aass  mmaaggnneettss  ::  tthheeyy  ccrreeaattee  nneeww  
bbuussiinneessss  aanndd  ssttaabbiilliissee  oolldd  bbuussiinneessss  bbyy  bbrriinnggiinngg  ppeeooppllee  iinnttoo  aa  ppaarrttiiccuullaarr  aarreeaa  iinn  ggrreeaatt  
nnuummbbeerrss..  TThhee  tteerrmm  ""ppoollee""  iiss  ggeenneerraallllyy  aassssoocciiaatteedd  wwiitthh  ttoouurriisstt  bbuussiinneessss,,  bbuutt  tthheerree  iiss  aa  
mmoorree  eexxtteennssiivvee  sseennssee  ttoo  tthhee  wwoorrdd  wwhheenn  wwee  tthhiinnkk  ooff  tthhee  nneeww  bbuussiinneesssseess  llooccaatteedd  
aarroouunndd..  MMaaggnneett  eeffffeeccttss  ccaann  bbee  mmeeaassuurreedd  iinn  tteerrmmss  ooff  ggrreeaatteerr  tthhaann  aavveerraaggee  bbuussiinneessss  
ffoorrmmaattiioonn  rraatteess  oonn  tthhee  oonnee  hhaanndd  aanndd  lloowweerr  ffaaiilluurree  rraatteess  iinn  tthhee  ccaassee  ooff  eexxiissttiinngg  
bbuussiinneessss  oonn  tthhee  ootthheerr..  TThhiiss  ppeerrmmiittss  aa  sseeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  iinnccoommee  ggeenneerraatteedd  bbyy  eexxiissttiinngg  
bbuussiinneessss  aanndd  tthhee  iinnccoommee  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ddrraawwnn  ttoo  tthhee  aarreeaa  ttoo  mmaakkee  
iinnvveessttmmeennttss..  DDeetteerrmmiinnaattiioonn  ooff  tthhee  ppoolleess  iiss  tthheenn  tthhee  ffiirrsstt  sstteepp  iinn  aannyy  aannaallyyssiiss  ooff  tthhee  
CCBBHH..  
  
**  SSiittee  
  
CCBBHH  ccaann  bbee  aapppprrooaacchheedd  iinn  tteerrmmss  ooff  aann  aarrcchhiitteeccttuurraall  ssiittee..  TThhee  ssiittee  ccaann  bbee  iiddeennttiiccaall  ttoo  
tthhee  ppoollee  ::  iitt  iiss  tthhee  ccaassee  wwiitthh  aann  iissoollaatteedd  mmoonnuummeenntt;;  iittss  ssttrruuccttuurree  iiss  tthheenn  ssaaiidd  ttoo  bbee  
uunniippoollaarr..  TThhee  ssiittee  ccaann  aallssoo  bbee  ccoonnssttiittuutteedd  ooff  aa  ggrroouupp  ooff  ppoolleess  iinn  aa  mmuullttiippoollaarr    
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ssttrruuccttuurree..  AA  ssiittee  mmaayy  tthheenn  ccoonnttaaiinn  hhiissttoorriicc  bbuuiillddiinnggss  wwiitthh  vvaarriioouuss  CCBBHH--rreellaatteedd  uusseess  ::  
tthhee  pprreeddoommiinnaannccee  ooff  oonnee  ppaarrttiiccuullaarr  uussee  ddooeess  nnoott  hhiinnddeerr  aannaallyyssiiss,,  bbuutt  oorriieennttaatteess  iitt  iinn  aa  
ppaarrttiiccuullaarr  ddiirreeccttiioonn  ((ffoorr  eexxaammppllee,,  aa  pprreeddoommiinnaattiinngg  rreessiiddeennttiiaall  uussee  iinndduucceess  aa  ccaaddaassttrraall  
ssuurrvveeyy  aannaallyyssiiss,,  iinn  aa  ggrroouunndd  rreenntt  aapppprrooaacchh,,  wwhheerreeaass  aa  pprreeddoommiinnaattiinngg  ccoommmmeerrcciiaall  uussee  
iimmpplliieess  aa  ssttuuddyy  ooff  tthhee  ppeerrcceennttaaggee  ooff  ttuurrnn--oovveerr  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  ttoouurriissttiicc  fflloowwss))..  
  
**  AAxxeess  
  

TThhee  aaxxeess  ffrraammee  tthhee  ssiittee  bbyy  rreellaattiinngg  tthhee  ddiiffffeerreenntt  ppoolleess,,  aanndd  ccaann  bbee  pprroolloonnggeedd  
oouuttssiiddee  tthhee  ssiittee,,  iinn  wwhhaatt  wwee  sshhaallll  ccaallll  tthhee  ""iimmppaacctt  aarreeaa""  ooff  tthhee  CCBBHH..  AAxxeess  aarree  tthhee  
oobblliiggeedd  wwaayyss  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  vviissiittoorrss  ooff  tthhee  ssiittee  hhaavvee  ttoo  ppaassss  ::  ssttrreeeettss,,  aavveennuueess,,  
ssqquuaarreess  iinn  uurrbbaann  ssiitteess;;  rrooaaddss,,  bbyy--rrooaaddss,,  ccoommmmuunniiccaattiioonn  kknnoottss  iinn  llaarrggeerr  iimmppaacctt  aarreeaass..  

WWee  ccaann  ddeetteecctt  tthhrreeee  ttyyppeess  ooff  aaxxeess  ::  
--  ppoollaarr  aaxxeess  ::  tthhee  ppoollee  iiss  ccoonnssttiittuutteedd  bbyy  oonnee  oorr  mmoorree  aaxxeess..  TThhiiss  iiss  oofftteenn  tthhee  ccaassee  iinn  
uurrbbaann  hhiissttoorriicc  cceennttrreess,,  wwhheerree  tthhee  aarrcchhiitteeccttuurraall  mmoonnuummeennttss  aarree  iinntteeggrraatteedd  wwiitthhiinn  tthhee  
cciittyy  ((ffoorr  iinnssttaannccee  tthhee  CChhaammppss  EEllyyssééeess));;  
--  jjooiinniinngg  aaxxeess  ::  aaxxeess  tthhaatt  iinntteerrrreellaattee  ddiiffffeerreenntt  ppoolleess,,  tthhrroouugghh  wwhhiicchh  ppeeooppllee  mmuusstt  ppaassss  
wwhheenn  cciirrccuullaattiinngg  ffrroomm  oonnee  ppoollee  ttoo  aannootthheerr..  TThheessee  aarree  oofftteenn  ccoommmmeerrcciiaall  aaxxeess,,  
ggaatthheerriinngg  ttooggeetthheerr  ccoommmmeerrcciiaall  aaccttiivviittiieess  rreellaatteedd  ttoo  ttoouurriissmm  aattttrraaccttiivveenneessss;;  
--  aaxxeess  ggiivviinngg  aacccceessss  ttoo  ppoolleess,,  ffrroomm  oouuttssiiddee  tthhee  ssiittee..  

IIssoollaattiinngg  tthhee  aaxxeess  ffaacciilliittaatteess  tthhee  aannaallyyssiiss  ooff  eeccoonnoommiicc  ccoossttss  aanndd  bbeenneeffiittss  
ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  CCBBHH,,  aass  eeaacchh  aaxxiiss  ccaann  bbee  ttrreeaatteedd  sseeppaarraatteellyy..  
  
**  IImmppaacctt  aarreeaa  

  
TThhee  iimmppaacctt  aarreeaa  iiss  tthhee  lliimmiitteedd  zzoonnee  iinn  wwhhiicchh  ssiiggnniiffiiccaanntt  eeccoonnoommiicc  ssppiillll--oovveerrss  ccaann  

bbee  ddeetteecctteedd..  OOuuttssiiddee  tthhiiss  aarreeaa,,  tthheessee  ssppiillll--oovveerrss  ccaann  bbee  nneegglleecctteedd::  nnoo  nneeeedd  ttoo  ssaayy  tthhaatt  
aa  ccaarreeffuull  iinnvveessttiiggaattiioonn  wwiillll  bbee  nneecceessssaarryy  iinn  oorrddeerr  ttoo  ddeetteerrmmiinnee  tthhiiss  ffrraammee  ooff  aannaallyyssiiss..  
AA  ccoonnvveenniieenntt    aannaallooggyy  wwoouulldd  bbee  wwiitthh  tthhee  eeccoonnoommiicc  HHiinntteerrllaanndd  oorr  zzoonnee  ccoommiinngg  uunnddeerr  
tthhee  eeccoonnoommiicc  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  iinnfflluueennccee  ooff  aann  uurrbbaann,,  iinndduussttrriiaall  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  cceennttrree  
((iinn  oouurr  tteerrmmiinnoollooggyy  tthhee  ppoollee))..  AAnn  aarrcchhiitteeccttuurraall  HHiinntteerrllaanndd  aarroouunndd  CCBBHH  wwiillll  bbee  kknnoowwnn  
aass  ""ddiirreecctt  iimmppaacctt  aarreeaa""  aarroouunndd  CCBBHH..    

TThheerree  iiss  nnoo  aabbssoolluuttee  rruullee  wwhhiillee  ttrraacciinngg  iitt::  eeccoonnoommiicc  iimmppaaccttss  ddoo  nnoott  nneecceessssaarriillyy  
pprrooppaaggaattee  iinn  ccoonncceennttrriicc  cciirrcclleess  wwiitthh  ddeeccrreeaassiinngg  iinntteennssiittyy;;  tthheeyy  ccoouulldd  ddiiffffuussee  ffuurrtthheerr  
aanndd  iinn  ootthheerr  ddiirreeccttiioonnss  tthhaann  pprreevviioouussllyy  tthhoouugghhtt..  

FFoouurr  eelleemmeennttss  ccaann  hheellpp  uuss  ddeetteeccttiinngg  iimmppaacctt  aarreeaass  ooff  CCBBHH::  
  

--  GGrroouunndd  ccoonnffiigguurraattiioonn::  iimmppaacctt  aarreeaass  mmuusstt  bbee  ddrraawwnn  ddiiffffeerreennttllyy  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  
eeooggrraapphhiicc  ssiittuuaattiioonn  ooff  tthhee  CCBBHH  ((iinn  ooppeenn  ggrroouunndd,,  iinn  tthhee  mmoouunnttaaiinnss,,  iinn  aann  uurrbbaann  rreeggiioonn,,  
aatt  tthhee  sseeaassiiddee......))..  IImmppaacctt  aarreeaass  ffoollllooww  tthhee  ggeeooggrraapphhyy  ooff  tthhee  ssiittee,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  nnaattuurraall  
oobbssttaacclleess,,  aanndd  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  sstteeppss  ooff  aa  ttoowwnn  oorr  rreeggiioonn..  
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--  RRooaadd  ccoonnnneeccttiioonnss::  iiff  tthhee  CCBBHH  iiss  llooccaatteedd  aalloonngg  aann  iimmppoorrttaanntt  ccoommmmuunniiccaattiioonn  kknnoott,,  
tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa  wwiillll  pprrooppaaggaattee  aalloonngg  tthhiiss  ppaarrttiiccuullaarr  aaxxiiss,,  ffoolllloowwiinngg  tthhee  vviissiittoorrss''  
mmoovveemmeennttss..  IIff  iitt  iiss  ssiittuuaatteedd  aatt  tthhee  ffaarr  eenndd  ooff  aann  uunneeaassyy  rrooaadd,,  tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa  wwiillll  
pprroobbaabbllyy  mmoovvee  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ssiittee  iittsseellff,,  aatt  aa  mmoorree  ccoonnvveenniieenntt  ppllaaccee..  TThhee  pprreesseennccee  ooff  
aa  nneeaarrbbyy  aaiirrppoorrtt  oorr  rraaiillwwaayy  ssttaattiioonn  ccaann  aallssoo  iinnfflluueennccee  tthhee  aassppeecctt  ooff  tthhee  aarreeaa..  
--  CCoommmmeerrcciiaall  eeqquuiippmmeenntt  ::  tthhee  pprreesseennccee  oorr  aabbsseennccee  ooff  ttrraaddeess  aanndd  sshhooppss  aarroouunndd  tthhee  
ppoollee  iiss  aann  eesssseennttiiaall  ddeetteerrmmiinnaanntt  ooff  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa..  CCoommmmeerrcciiaall  
eeqquuiippmmeenntt  ddooeess  nnoott  nneecceessssaarriillyy  ccooiinncciiddee  wwiitthh  tthhee  rrooaadd  ccoonnnneeccttiioonnss,,  eevveenn  iiff  ttrraaddee  
ooppppoorrttuunniittiieess  ddeevveelloopp  mmoorree  eeaassiillyy  aalloonngg  tthheessee  ttoouurriissttiicc  ccoommmmuunniiccaattiioonn  aaxxeess..  TThhee  
iimmppaacctt  aarreeaa  mmuusstt  tthheerreeffoorree  aaccccoouunntt  ffoorr  tthhee  vviissiittoorrss''  eeaassyy  aacccceessss  ttoo  tthhee  ssiittee  aanndd  ffoorr  tthhee  
ppoossssiibbllee  ddeettoouurrss  tthhaatt  tthheeyy  wwoouulldd  mmaakkee  iinn  oorrddeerr  ttoo  ppuurrcchhaassee  wwhhaatt  tthheeyy  wwaanntt  aass  
""ssoouuvveenniirrss""..  
--  MMeetthhooddoollooggiiccaall  rreeqquuiirreemmeennttss  ::  iinn  ssoommee  ccaasseess,,  iiff  eelleemmeennttss  ooff  aannaallyyssiiss  mmeennttiioonneedd  ssoo  
ffaarr  rreevveeaall  tthheemmsseellvveess  aass  iinnooppeerraattiioonnaall  oorr  iinnccoohheerreenntt,,  wwee  wwiillll  hhaavvee  ttoo  ddiissmmeemmbbeerr  tthhee  
iimmppaacctt  aarreeaa  ffoorr  aa  bbeetttteerr  ""rreeaaddiinngg""  ooff  tthhee  CCBBHH..  IItt  wwoouulldd  tthheenn  bbee  jjuussttiiffiieedd  ttoo  ffoollllooww  aa  
mmoorree  aarrbbiittrraarryy  pprroocceedduurree,,  aaiimmiinngg  aatt  aa  mmaaxxiimmuumm  ccllaarriittyy..  

AAss  ttoo  tthhee  sshhaappee  ooff  tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa,,  vvaarriioouuss  ccaasseess  aarree  ppoossssiibbllee  ::  ccoonncceennttrriicc  aarroouunndd  
tthhee  ssiittee,,    eecccceennttrriicc  aass  ttoo  tthhee  ssiittee,,  ddiirreeccttiioonnaall  ((aalloonngg  oonnee  oorr  mmoorree  aaxxeess)),,  oorr  ssttaarr--sshhaappeedd..  
  
  
44..  TTyyppoollooggyy  ooff  iimmppaacctt  aarreeaass  
  

BBrriinnggiinngg  tthhee  ccuullttuurraall  hheerriittaaggee  aanndd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  iinnttoo  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddeebbaattee  iimmpplliieess  
aa  ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceedduurree,,  eeiitthheerr  ffrroomm  tthhee  ppuubblliicc  oorr  tthhee  pprriivvaattee  ssiiddee..  BBeeccaauussee  eeaacchh  
ddeecciissiioonn  pprreesseennttss  ssoommee  ddeeggrreeee  ooff  uunncceerrttaaiinnttyy  aanndd  eennttaaiillss  ssoommee  rriisskk,,  wwee  nneeeedd  tthhee  bbeesstt  
iinnffoorrmmaattiioonn  aanndd  tthhee  bbeesstt  pprroocceedduurree  aavvaaiillaabbllee..  WWee  pprrooppoossee  aa  22--ssttaaggee  aapppprrooaacchh  ooff  tthhee  
eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  CCBBHH..  FFiirrsstt,,  bbyy  mmaappppiinngg  tthhee  eeccoonnoommiicc  eeffffeeccttss  uussiinngg  aa  
llaarrggee  sseett  ooff  iinnddiiccaattoorrss..  SSeeccoonnddllyy,,  bbyy  iiddeennttiiffyyiinngg  tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa  uussiinngg  aa  ttyyppoollooggyy..    

MMaappppiinngg  tthhee  ssppaattiiaall  iinnddiiccaattoorrss  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee  iiss  aann  iimmppoorrttaanntt  ssttaaggee  iinn  tthhee  
ddeecciissiioonn--mmaakkiinngg  pprroocceessss  ooff  uurrbbaann  ppllaannnneerrss..  AAss  ffaarr  aass  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  
CCBBHH  iiss  ccoonncceerrnneedd,,  wwee  ssuuggggeesstt  ffoouurr  pprroojjeecctt  vvaarriiaabblleess  ttoo  bbee  ddeetteecctteedd  ::  ppootteennttiiaall  
aattttrraaccttiivviittyy  ooff  tthhee  CCBBHH,,  ttoouurriissttiicc  ssppiillll--oovveerrss,,  iinncclluussiivveenneessss  ccoonnssiiddeerriinngg  aalltteerrnnaattiivvee  
ssoouurrcceess  ooff  aattttrraaccttiivviittyy,,  ddiirreeccttiioonnaalliittyy  oorr  ccoonnnneeccttiivviittyy  iinn  tthhee  aarreeaa..  TThheessee  vvaarriiaabblleess  
sshhoouulldd  bbee  ddeessccrriibbeedd  sseeppaarraatteellyy  oonn  ssppeecciiffiicc  mmaappss..  SSuuppeerrppoossiinngg  tthhee  mmaappss  wwoouulldd  tthheenn  
iinnffoorrmm  uuss  aass  ttoo  tthhee  ttyyppee  ooff  iimmppaacctt  aarreeaa..  
    
MMaapp  ##  11::    AATTTTRRAACCTTIIVVIITTYY..  

TThhee  ffiirrsstt  mmaapp  wwoouulldd  lliisstt  tthhee  CCBBHH  aanndd  tthhee  ppoolleess,,  tthheeiirr  uusseess,,  tthheeiirr  aacccceessssiibbiilliittyy,,  tthhee  
nnuummbbeerr  ooff  vviissiittoorrss  ((ttoouurriissttss,,  llooccaall  rreessiiddeennttss))..  
  
MMaapp  ##  22::  TTOOUURRIISSTTIICC  SSPPIILLLL--OOVVEERRSS..  
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AA  sseeccoonndd  mmaapp  wwoouulldd  lliisstt  hhootteellss,,  rreessttaauurraannttss,,  ttoouurriisstt  sshhooppss,,  eenntteerrttaaiinniinngg......  aallll  
ppuurreellyy  ttoouurriissttiicc  ssppiillll--oovveerrss,,  mmeeaassuurreedd  tthhrroouugghh  ssuurrvveeyyss..  
  
MMaapp  ##  33::  IINNCCLLUUSSIIVVEENNEESSSS..    

TThhee  tthhiirrdd  mmaapp  ccoouulldd  rreepprreesseenntt  ootthheerr  ffuunnccttiioonnss,,  wwhhiicchh  aallssoo  ggeenneerraattee  iimmppoorrttaanntt  
fflloowwss  ::  ooffffiicceess,,  ootthheerr  sshhooppss,,  ootthheerr  eenntteerrttaaiinnmmeenntt,,  hhoouussiinngg,,  ""ssoocciiaall""  ffuunnccttiioonnss  
((lliibbrraarriieess,,  hhoossppiittaallss,,  sscchhoooollss......))..  IItt  wwoouulldd  ggiivvee  aa  ppiiccttuurree  ooff  aattttrraaccttiivviittyy  ootthheerr  tthhaann  
ppuurreellyy  ttoouurriissttiicc..  
  
MMaapp  ##  44::  DDIIRREECCTTIIOONNAALLIITTYY  ((eeffffiicciieenntt  mmaannaaggeemmeenntt  ooff  iinntteerrnnaall  fflloowwss))  aanndd  
CCOONNNNEECCTTIIVVIITTYY    ((iinntteeggrraattiioonn  iinn  iinntteerrnnaattiioonnaall  nneettwwoorrkkss))..  

FFiinnaallllyy,,  aa  mmaapp  wwiitthh  uurrbbaann  ttrraannssppoorrtt,,  ppaarrkkiinngg  ssppaacceess,,  ppeeddeessttrriiaann  wwaayyss,,  rraaiillrrooaadd  
ssttaattiioonnss  aanndd  aaiirrppoorrttss  ccoouulldd  ppoossiittiioonn  tthhee  ssiittee  iinnttoo  aa  gglloobbaall  ttrraannssppoorrtt  nneettwwoorrkk..  

  
WWhheenn  ssppaattiiaall  iinnddiiccaattoorrss  hhaavvee  bbeeeenn  ggaatthheerreedd,,  tthheerree  iiss  aa  nneeeedd  ffoorr  aa  ttyyppoollooggyy  iinn  

oorrddeerr  ttoo  ssuummmmaarriissee  tthhee  iinnffoorrmmaattiioonn  rreelleevvaanntt  ttoo  tthhee  CCBBHH..  UUssiinngg  tthhee  pprroojjeecctt  vvaarriiaabblleess,,  
ffiivvee  ttyyppeess  ooff  iimmppaacctt  aarreeaass  ccaann  bbee  ddeetteecctteedd  ::  
  
AArreeaa  ##  11  ::  TToouurriissmm--iinntteennssiivvee  iimmppaacctt  aarreeaa  

TThheessee  aarreeaass  iinncclluuddee  aa  llaarrggee  nnuummbbeerr  ooff  mmoonnuummeennttss,,  nnoonnee  ooff  tthheemm  iissoollaatteedd..  
AAlltthhoouugghh  ssoommee  ooff  tthhee  mmoonnuummeennttss  hhaavvee  oouuttssttaannddiinngg  ccuullttuurraall  vvaalluuee,,  tthhee  iinntteerreesstt  ffoorr  tthhiiss  
hheerriittaaggee  iiss  ddeerriivveedd  ffrroomm  tthhee  hhoommooggeenneeiittyy  ooff  tthhee  mmoonnuummeennttss,,  bbuuiillddiinnggss  oorr  ggrroouuppss  ooff  
bbuuiillddiinnggss  aanndd  ffrroomm  tthheeiirr  iinntteeggrraattiioonn  iinn  tthhee  llooccaall  eennvviirroonnmmeenntt..  HHiissttoorriicc  cceennttrreess  aarree  tthhee  
bbeesstt  eexxaammppllee..  

TToouurriissmm  iiss  tthhee  mmaajjoorr  ssoouurrccee  ooff  eeccoonnoommiiccss  fflloowwss..  SSoouuvveenniirr  sshhooppss,,  hhootteellss  aanndd  
rreessttaauurraannttss  aarree  llooccaatteedd  oonn  tthhee  ssiittee  aanndd  pprroovviiddee  ffoooodd,,  aaccccoommmmooddaattiioonn  aanndd  ccoommmmeerrcciiaall  
sseerrvviicceess  aallmmoosstt  eexxcclluussiivveellyy  ttoo  ttoouurriissttss..  BBeeccaauussee  ooff  tthhee  ttoouurriissmm--iinntteennssiivvee  aaccttiivviittiieess,,  
mmoosstt  ooff  tthhee  oorriiggiinnaall  uurrbbaann  ffuunnccttiioonnss  aarree  sseeiizzeedd  ddoowwnn,,  iiff  nnoott  ffoorrcceedd  ttoo  mmiiggrraattee  oouutt  ooff  
tthhee  ccuullttuurraall  aarreeaa..  

TThheessee  ""mmuusseeuumm--oorriieenntteedd""  aarreeaass  bbrriinngg  aabboouutt  aa  hhuuggee  aammoouunntt  ooff  eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiittss,,  
wwhhiillee  ssiimmuullttaanneeoouussllyy  ffaacciinngg  aa  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  tthheeiirr  mmoonnuummeennttss  dduuee  ttoo  aann  eexxcceessssiivvee  
ffllooww  ooff  ttoouurriissttss..  
  
AArreeaa  ##  22  ::  MMuullttiippllee  ffuunnccttiioonnss  iimmppaacctt  aarreeaa  

TThheessee  aarreeaass  iinncclluuddee  ggrroouuppss  ooff  bbuuiillddiinnggss  wwiitthh  aarrcchhiitteeccttuurraall  iinntteerreesstt  bbuutt  vveerryy  ffeeww  
oouuttssttaannddiinngg  mmoonnuummeennttss..  TToouurriissttiicc  aattttrraaccttiivveenneessss  iiss  rraatthheerr  llooww  aanndd  tthhee  eeccoonnoommiicc  fflloowwss  
ooff  rreevveennuueess  aarree  mmaaiinnllyy  dduuee  ttoo  uurrbbaann  aaccttiivviittiieess  ((ccoommmmeerrcciiaall,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee,,  hhoouussiinngg))..  

AA  mmaaiinn  ffeeaattuurree  ooff  tthhiiss  ttyyppee  ooff  aarreeaa  iiss  aann  iinnttrriiccaattee  uurrbbaann  ssyysstteemm  wwhheerree  mmaannyy  
ffuunnccttiioonnss  aarree  iinntteerrmmiinngglleedd..  UUrrbbaann  ppllaannnniinngg  rreeqquuiirreemmeennttss  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  ddeevveelloopp  
aa  lloott  ooff  aaccttiivviittiieess  oovveerr  ttiimmee,,  ggiivviinngg  ttoo  tthhiiss  aarreeaa  aa  ttrruullyy  ssyysstteemmiicc  ddiimmeennssiioonn  aanndd  
pprroovviiddiinngg  aa  mmiixx  ooff  aaccttiivviittiieess  aass  aa  rreessuulltt  ooff  bbootthh  ppuubblliicc  rreegguullaattiioonn  aanndd  pprriivvaattee  mmaarrkkeettss..  
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LLaarrggee  aanndd  ddeennssiiffiieedd  uurrbbaann  aarreeaass  iilllluussttrraattee  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ssiittuuaattiioonn..  EEvveenn  iinn  aa  llaarrggee  
cciittyy  wwiitthh  oouuttssttaannddiinngg  CCBBHH,,  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  aanndd  ssiizzee  ooff  tthhee  cciittyy  mmaakkee  tthhee  eeccoonnoommiicc  
fflloowwss  ffrroomm  ccuullttuurree  lleessss  oobbvviioouuss,,  bbeeccaauussee  tthhee  rreellaattiivvee  sshhaarree  ooff  ttoouurriissttiicc  rreevveennuueess  oovveerr  
tthhee  ttoottaall  aammoouunntt  ooff  uurrbbaann  rreessoouurrcceess  iiss  llooww..  
  
AArreeaa  ##  33  ::  MMuullttiippoollaarr  iimmppaacctt  aarreeaa  

TThheessee  aarreeaass  pprreesseenntt  tthhee  mmuullttiippoollaarr  ssttrruuccttuurree  ddeessccrriibbeedd  aabboovvee..  RRaatthheerr  tthhaann  bbeeiinngg  
hhoommooggeenneeoouuss,,  tthhee  CCBBHH  iiss  ddiissttrriibbuutteedd  aammoonngg  sseevveerraall  llooccaattiioonnss  oovveerr  tthhee  ssiittee..  TThhee  
aattttrraaccttiivvee  ppoolleess  aarree  lliinnkkeedd  ttooggeetthheerr  bbyy  eeiitthheerr  ttoouurriissttiicc  oorr  ccoommmmeerrcciiaall  fflloowwss..  IInn  aa  
mmuullttiippoollaarr  ssttrruuccttuurree,,  mmoonnuummeennttss  ccaann  ccoommppeettee  wwiitthh  eeaacchh  ootthheerr  iinn  tteerrmmss  ooff  
aattttrraaccttiivveenneessss  oorr  ccaann  bbee  iinntteeggrraatteedd  iinn  aa  ccoommmmoonn  sscchheemmee  ((gguuiiddeedd  ttoouurrss,,  ssiinnggllee  eennttrraannccee  
ffeeee  ttoo  sseevveerraall  mmoonnuummeennttss,,......))..    

SSuucchh  aarreeaass  aarree  iinn  ffaacctt  tthhee  ssuubbddiivviissiioonn  ooff  aa  llaarrggeerr  aarreeaa..  DDeeppeennddiinngg  oonn  tthhee  ssiizzee  ooff  
tthhee  ssiittee,,  wwee  ccoouulldd  sseeppaarraattee  aann  hhoommooggeenneeoouuss  aarreeaa  iinnttoo  sseevveerraall  sseeccttiioonnss  ooff  ccuullttuurraall  
iinntteerreesstt  wwiitthh  ssppeecciiffiicc  fflloowwss  ooff  eeccoonnoommiicc  rreevveennuueess..  AAwwaarree  ooff  tthhee  ffaacctt  tthhaatt  tthhee  ttoottaall  
aammoouunntt  ooff  bbeenneeffiittss  ggeenneerraatteedd  bbyy  tthhee  hheerriittaaggee  eexxcceeeeddss  tthhee  ssuumm  ooff  tthhee  ppaarrttiiaall  bbeenneeffiittss  
ooff  eeaacchh  sseeccttiioonn,,  wwee  ssttiillll  ccoouulldd  rreellyy  oonn  tthhiiss  mmeetthhoodd  aass  aa  pprrooxxyy  ooff  tthhee  rreevveennuueess  ooff  tthhee  
hheerriittaaggee  aass  aa  wwhhoollee..  
 
AArreeaa  ##  44  ::  DDeecceennttrraalliisseedd  iimmppaacctt  aarreeaa  

TThheessee  aarreeaass  ccaann  bbee  iiddeennttiiffiieedd  aass  fflloowwss  ooff  rreevveennuueess  ggeeooggrraapphhiiccaallllyy  sseeppaarraatteedd  ffrroomm  
tthheeiirr  ccuullttuurraall  ssoouurrccee..  AA  mmoonnuummeenntt  llooccaatteedd  oonn  aann  iissllaanndd  oorr  iissoollaatteedd  ffrroomm  aannyy  uurrbbaann  
aarreeaass  wwiillll  ggeenneerraattee  fflloowwss  ooff  rreevveennuueess  ffaarr  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ssiittee  iittsseellff..  IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  
mmoobbiilliittyy  iiss  aa  kkeeyy--wwoorrdd  bbeeccaauussee  tthhee  pphhyyssiiccaall  lliinnkkss  bbeettwweeeenn  tthhee  CCBBHH  aanndd  iittss  iimmppaacctt  
aarreeaa  ((rrooaaddss,,  mmaassss--ttrraannssppoorrttaattiioonn,,  ppaarrkkiinngg  lloottss,,......))  wwiillll  bbee  aa  pprree--rreeqquuiissiittee  ttoo  aannyy  
eeccoonnoommiicc  bbeenneeffiitt..    

MMoonnuummeennttss  oorr  hhiissttoorriicc  ssiitteess  mmuusstt  eevveennttuuaallllyy  bbee  ooff  oouuttssttaannddiinngg  iinntteerreesstt..  TThheeiirr  
aattttrraaccttiivveenneessss  mmuusstt  bbee  aass  ppoowweerrffuull  aass  ttoo  ggeenneerraattee  iimmppaaccttss  ffaarr  aawwaayy  ffrroomm  tthhee  ssiittee..  IItt  
sshhoouulldd  bbee  nnootteedd  tthhaatt  tthhiiss  ssiittuuaattiioonn  ddooeess  nnoott  iimmppllyy  aa  ttoouurriissmm--iinntteennssiivvee  aarreeaa,,  ffoorr  tthhee  
ddeecceennttrraalliisseedd  iimmppaacctt  ccaann  pprroovviiddee  mmaannyy  ootthheerr  aaccttiivviittiieess  tthhaann  ttoouurriissttiicc..  
  
AArreeaa  ##  55  ::  CCoommppeettiittiivvee  iimmppaacctt  aarreeaa    

TThheessee  aarreeaass  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  mmoosstt  ddiiffffiiccuulltt  iissssuuee  ooff  tthhee  eeccoonnoommiicc  ddiimmeennssiioonn  ooff  tthhee  
CCBBHH..  MMaannyy  ssttuuddiieess  hhaavvee  sshhoowwnn  tthhee  ccoommpplleexxiittyy  ooff  ccoonnssuummeerr  bbeehhaavviioouurr  aass  ffaarr  aass  
lleeiissuurree  aaccttiivviittiieess  aarree  ccoonncceerrnneedd..  MMoosstt  ooff  tthhee  vviissiittoorrss  ooff  mmoonnuummeennttss  ttaakkee  tthheeiirr  jjoouurrnneeyy  
aass  aa  ''ppaacckkaaggee''  ((tthhee  vviissiitt  iiss  jjuusstt  aa  ppaarrtt  ooff  iitt  )),,  aanndd  ppeeooppllee  wwhhoo  lliivvee  iinn  aann  hhiissttoorriicc  ddiissttrriicctt  
eennjjooyy  llooookkiinngg  aatt  tthhee  mmoonnuummeennttss  jjuusstt  bbyy  ppaassssiinngg--bbyy..  TThheerreeffoorree,,  iinnddiirreecctt  oorr  iinndduucceedd  
eeffffeeccttss  ffrroomm  tthhee  hheerriittaaggee  aarree  hhaarrdd  ttoo  ddeetteerrmmiinnee..    

TToo  tthhee  eexxtteenntt  tthhaatt  mmoorree  aapppprroopprriiaattee  mmeetthhooddss  ccaann  bbee  eeffffeeccttiivvee,,  iitt  iiss  iimmppoorrttaanntt  ttoo  
ddeetteecctt  aanndd  ddeessccrriibbee  tthhiiss  ttyyppee  ooff  ssiittuuaattiioonn..  GGrreeaatt  cciittiieess  oofftteenn  rreellyy  ttoo  tthhaatt  ttyyppee  ooff  aarreeaass  ::  
ppoolleess  aarree  nnoott  jjuusstt  aarrcchhiitteeccttuurraall  oonneess,,  eevveenn  nnoott  ccuullttuurraall  oonneess..  CCoonnfflliiccttss  tthhaatt  ccoouulldd  aarriissee  
bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  ffuunnccttiioonnss  ((hhoouussiinngg  vvss..  ooffffiicceess,,  iinndduussttrriiaall  vvss..  eennvviirroonnmmeennttaall--ffrriieennddllyy  
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aaccttiivviittiieess,,  aaddmmiinniissttrraattiivvee  vvss..  pprriivvaattee  uussee,,......))  oorr  bbeettwweeeenn  ddiiffffeerreenntt  aaccttoorrss,,  ccoouulldd  aallssoo  
aarriissee  wwiitthh  lleeiissuurree  aaccttiivviittiieess..  AAss  aann  eexxaammppllee,,  ttoouurriissttss  aarree  eeaaggeerr  ttoo  ggoo  ttoo  GGrreeeeccee  ffoorr  
vvaaccaattiioonn  nnoott  jjuusstt  bbeeccaauussee  ooff  tthhee  ccuullttuurraall  hheerriittaaggee..  
  
  
55..  SSttrraatteeggiieess  iinn  ccuullttuurraall  hheerriittaaggee  ccoonnsseerrvvaattiioonn  
  

TThhee  iimmpplleemmeennttaattiioonn  ooff  aa  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppoolliiccyy  rreeqquuiirreess  aa  lloott  ooff  iinnffoorrmmaattiioonn..  
SSppaattiiaall  iinnddiiccaattoorrss  aanndd  tthhee  mmaappppiinngg  pprroocceessss  ccaann  hheellpp  vviissuuaalliissiinngg  tthhee  iimmppaacctt  ooff  
ddeecciissiioonnss..  GGiivveenn  tthhee  ttyyppee  ooff  iimmppaacctt  aarreeaa,,  ooppttiioonnss  ccaann  bbee  sseelleecctteedd  aanndd  ppoolliicciieess  ccaann  bbee  
ddeevviisseedd  iinn  aann  aapppprroopprriiaattee  wwaayy..    

AAss  ffaarr  aass  ttoouurriissmm--iinntteennssiivvee  iimmppaacctt  aarreeaass  aarree  ccoonncceerrnneedd,,  pprriioorriittyy  sshhoouulldd  bbee  ggiivveenn  
ttoo  aalllleevviiaattee  uunnbbaallaanncceedd  uurrbbaann  eeffffeeccttss  aanndd  ssoocciiaall  oorr  eeccoonnoommiicc  ccoossttss  ((ggeennttrriiffiiccaattiioonn,,  
ccoonnggeessttiioonn,,  ddeetteerriioorraattiioonn  ooff  CCBBHH......))..  TThhee  lloossss  ooff  uurrbbaann  aammeenniittiieess  --iiff  nnoott  ooff  bbaassiicc  
uurrbbaann  ffuunnccttiioonnss  lliikkee  hhoouussiinngg--  iimmpplliieess  gguuiiddeelliinneess  ttoo  pprreesseerrvvee  ssoommee  aaccttiivviittiieess  aanndd  ttoo  
rreessttrriicctt  ttoouurriissttiicc  fflloowwss..  

WWhhiillee  ddiivveerrssiiffiiccaattiioonn  ssttrraatteeggiieess  ccaann  bbee  iimmpplleemmeenntteedd  iinn  mmuullttiippoollaarr  iimmppaacctt  aarreeaass,,  
ppoolliicciieess  ooff  ccoonnsseerrvvaattiioonn  sshhoouulldd  bbee  ccoonndduucctteedd  bbyy  aa  ssiinnggllee  mmaannaaggeerriiaall  aauutthhoorriittyy  iinn  
ddeecceennttrraalliisseedd  iimmppaacctt  aarreeaass  ttoo  eennssuurree  ccoonnssiisstteennccyy  bbeettwweeeenn  ddeecciissiioonnss  rreellaattiivvee  ttoo  tthhee  
ppoollee  aanndd  ttoo  tthhee  iimmppaacctt  aarreeaa..  IInn  ppaarrttiiccuullaarr,,  ddeevveellooppiinngg  ccoouunnttrriieess  ffaaccee  tthhee  nneeeedd  ttoo  
iinncclluuddee  iinnffrraassttrruuccttuurree  aanndd  aaccccoommmmooddaattiioonn  pprroojjeeccttss  iinnttoo  ccoonnsseerrvvaattiioonn  ppllaannss..    

CCoommppeettiittiivvee  aarreeaass  aarree  ssiittuuaattiioonnss  wwhheerree  iinntteeggrraatteedd  ccoonnsseerrvvaattiioonn  mmuusstt  bbee  tthhee  rruullee..  
HHiissttoorryy  sshhoowwss  tthhaatt  uurrbbaann  ddeevveellooppmmeenntt  wwaass  ppaarrttllyy  tthhee  rreessuulltt  ooff  ssoocciioo--eeccoonnoommiicc  aanndd  
pphhyyssiiccaall  ffaaccttoorrss  ::  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  ttwwoo  rrooaaddss,,  iinntteerrsseeccttiioonn  ooff  aa  rrooaadd  aanndd  aa  rriivveerr,,  aann  
aacccceessss  ttoo  tthhee  sseeaa,,  tthhee  vviicciinniittyy  ooff  rraaww  mmaatteerriiaall  oorr  aa  ssoouurrccee  ooff  eenneerrggyy,,  cchheeaapp  llaabboouurr  
ffoorrccee,,......    

CCoommppeettiittiioonn  bbeettwweeeenn  uurrbbaann  cceennttrreess  oorr  rreeggiioonnss  ffoorr  aattttrraaccttiinngg  nneeww  iinnvveessttoorrss  wweerree  
mmaaiinnllyy  bbaasseedd  oonn  oobbjjeeccttiivvee  eelleemmeennttss..  NNoowwaaddaayyss  iitt  sseeeemmss  tthhaatt  bbootthh  gglloobbaalliissaattiioonn  aanndd  
tthhee  ssuurrggee  ooff  nneeww  tteecchhnnoollooggiieess  iimmppllyy  aa  nneeww  kkiinndd  ooff  ccoommppeettiittiioonn..  TThhee  pprroodduuccttiioonn  ooff  
eeccoonnoommiicc  wweeaalltthh  iiss  nnoo  mmoorree  rreellaatteedd  ttoo  ffiixxeedd  aasssseettss  bbuutt  ttoo  mmoovveeaabbllee  rreessoouurrcceess..  

IInn  tthhiiss  rreeggaarrdd,,  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee  ppllaayyss  aa  kkeeyy--rroollee  iinn  mmooddeerrnn  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  
aarrcchhiitteeccttuurraall  oorr  ccuullttuurraall  ppoolleess  bbeeccoommee  nneeww  aasssseettss  ffoorr  aattttrraaccttiinngg  iinnvveessttmmeenntt..  
AAccccoorrddiinnggllyy,,  ccoommppeettiittiivvee  aarreeaass  ccaann  bbee  ddeeffiinneedd  aass  aann  iinntteerrnnaall  ccoommppeettiittiivvee  mmaarrkkeett  ((oonn--
ssiittee  ccoommppeettiittiioonn  bbeettwweeeenn  aallll  sseeccttoorrss  iimmpprroovviinngg  qquuaalliittyy  ooff  lliiffee))  aanndd  eexxtteerrnnaall  
ccoommppeettiittiioonn  ((ooffff--ssiittee  ccoommppeettiittiioonn  bbeettwweeeenn  cciittiieess  oorr  rreeggiioonnss))..  
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