הכנסות של מיליארדים בעקבות תחרות האירוויזיון
רקע

בתחרות האירוויזיון מאות מיליונים צופי טלוויזיה אירופים שומעים עשרות שירים בטלוויזיה
בין שיר לשיר יש כמעט דקה, בה הזמרים והתזמורות מתחלפים
זה לא מענין לראות זאת, ולכן המדינה בה נערכת התחרות משדרת בדקות אלו צילומי נופים יפים מאותה ארץ. דקות אלו מצטרפות לחצי שעה של צילומי נופי הארץ בפני מאות מיליוני צופים
כך המדינה בה נערכת התחרות מושכת מיליוני תיירים מבין מאות מיליוני צופי האירוויזיון, והכנסות של מיליארדים
גם שוייץ ונורווגיה העשירות, שכלכלותיהן סובלות מעודף כסף, לא ויתרו בתורן, ושידרו תמונות נוף יפות מאותן ארצות, וגם הן משכו מיליוני תיירים נוספים, ואת הכנסות המיליארדים

רק מדינה אחת היתה כל כך עשירה, שבתורה פעמיים לא שידרה תמונות נוף שלה, וויתרה על מיליוני תיירים והכנסות של מיליארדים
מדינת ישראל

בפעם הראשונה שהאירוויזיון שודר מישראל, שודרו בין השירים ציורים

בפעם השניה שהגיע תורה, ישראל ויתרה מ"חוסר תקציב" על זכות אירוח האירוויזיון, שהועברה לאירלנד

אירלנד שידרה את הנופים הנפלאים של אירלנד, וזכתה במספר שיא של מיליוני תיירים והכנסה של עשרות מיליארדי דולרים, שנתנו דחיפה לכלכלתה של אירלנד
פעולה
מייד לאחר שישראל זכתה באירוויזיון בפעם השלישית, וקיבלה את זכות אירוח האירוויזיון בשנה הבאה, נציבי בן-אמוץ פנה במכתבים למשרדי הממשלה ולועדה הממשלתית לאירוויזיון, תיאר את הכתוב לעיל, והציע לשדר בין השירים את נופי ישראל

תחילה נענה שהוקצה תקציב לפירסומת לתיירות לקראת שנת המילניום שתחול שנה לאחר שידור האירוויזיון

לאחר מכתבים רבים לועדת האירוויזיון הממשלתית ולשרי ממשלה, ועדת האירוויזיון קיבלה את עמדתו של נציבי בן-אמוץ, והחליטה לשדר בין השירים ממיטב נופי ישראל
אחרית דבר
נציבי בן-אמוץ קיבל מכתבי הערכה מאריאל שרון ומשר התיירות 

לאחר מכן מדינת ישראל קיבלה באותה שנה (1999) מיליוני תיירים, והכנסות שיא נוספות של מיליארדי דולרים רבים. משרד האוצר גבה מסים מהכנסות אלו במיליארדי דולרים מעל לתחזית. לראשונה בתולדות ישראל לא היה גרעון שנתי
בשנים הבאות ישראל ציפתה להכנסות גדולות עוד יותר מתיירות עקב ארועי שנת המילניום, ואפילו תכננו מה יעשו בעודפי הכסף, אבל התיירים לא באו
קפריסין שכנתנו למדה מישראל, ושידרה את תחרות מלכת היופי העולמית לראשונה מאתרי תיירות בקפריסין, ומשכה אליה את התיירים, עוד לפני שפרצה האינתיפאדה
אחר כך פרצה האינתיפאדה, שהרתיעה תיירים מלבוא לישראל
באירוויזיון ב-2008 סרביה לא הציגה נופים או אתרים בין השירים, אולי בעקבות הנחיות חדשות של הנהלת האירוויזיון

היתכן שלהנהלת האירוויזיון היה מתאים ששוויץ, נורבגיה, אירלנד ועוד ארצות באירופה המערבית תמשוכנה תיירים והכנסות לארצות אירופה המערבית, אבל אולי כשראו שהגלגל התהפך, וארצות כמו ישראל ואוקראינה מציגות נופים ומושכות תיירים והכנסות מארצות אירופה המערבית, שינו את התקנות ואסרו על שידור נופים באירוויזיון?
ב-2011 גרמניה הציגה באירוויזיון את ערי גרמניה








