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ANALITIČNE PROJEKCIJE PREBIVALSTVA
Lojze G o s a r *
Uvod
Pri napovedovanju bodočega demografskega razvoja se srečamo z določenimi težavami. Uporabniki radi zamenjujejo pojma projekcija in prognoza; zgolj demografske projekcije zamenjujejo s projekcijami načrtovanega ali verjetnega razvoja. Zato pride do neupravičene kritike projekcij,
češ, da se niso uresničile, oziroma, da podaljšujejo ali p o t r j u j e j o negativne
težnje razvoja. Projekcije prebivalstva izražajo bodoče stanje v primeru,
če se v njih uporabljene spremenljivke ne bodo razlikovale od dejanskih.
Nujno moramo poznati zakonitosti razvoja v preteklosti.
Angleški zgodovinar T o y n b e e pravi: »Ne moremo planirati, ne da
bi gledali naprej. Naprej pa lahko gledamo samo v luči izkušenj, ki pojasn j u j e j o našo bodočnost.« Lahko bi torej tudi rekli, da je sedanje stanje
projekcija preteklosti, ki se je tiudi uresničila, in da so determinante preteklega razvoja), ki je pripeljal do sedanjega s t a n j a , običajno kolikor toliko ali vsaij veliko bolj znane kot j e bodoči raizvoj.
Eden od osnovnih problemov pri izdelavi projekcij prebivalstva (predvsem kadar gre za razmeroma majhna območja) je vprašanje, kako n a j t i
pravi odnos do razvoja v preteklosti. Stvar izkušenj in proste presoje je,
da ocenimo k d a j lahko tudi za bodočnost uporabimo trende razvoja v preteklosti. Znano je, da so demografski trendi navadno zelo trdovratni.
Vendar se pogosto spreminjajo celo brez načrtnih ukrepov. Vemo, da so
.selitvene težnje v posameznih pokrajinah Slovenije negativne in da že
dolgoletni trend kaže isto smer. č e upoštevamo, tak trend, je projekcija
prebivalstva za določeno občino, glede na kazalce razvoja, utemeljena in
koristna. Vprašanje je ali je; v določenem primeru sploh mogoče spremeniti obstoječe trende, dalje, k d a j bi jih biloi koristno spreminjati in n a zadnje k a k a vplivati nanje. Čista demografska projekcija je torej opozorila, k a m gre sedanji razvoj in kaže verjetno bodoče stanje, če razvoja ne
bomo usmerjali.
* Dr., znanstveni svetnik, Urbanistični inštitut SRS, Jamova 18, 61000 Ljubljana, YU.
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Pri naših demografskih projekcijah skušamo čim bolj upoštevati, dejstvo, da je tudi demografsko gibanje vezano na prostor podobno kot fizični razvoj poselitve, gospodarski razvoj in razvoj izrabe tal. Analiza razvoja urbanih pokrajin pokaže zanimivo dejstvo, da se nagla rast mesta
prenaša vedno bolj rua obrobje in v zaledje mesta. Eden osnovnih vzrokov
za to je kritična m e j a gostote^ ki ne dovoljuje nadaljnjega doseljevanja. K
temu je treba dodati še spremembe namembnosti izrabe tal, ki zahtevajo
dodatne površine v škodo stanovanjskih površin. Ob takih primerih se
trendi bolj pogosto spontano spreminjajo. Vendar lahko najdemo tudi
drugod do neke mere podobne pojavei. Deagrarizacija kot posledica nastaj a n j a večjih rezerv delovne sile zaradi izboljševanja mehanizacije in zaradi
m a n j š a n j a kmetijstvu namenjenih površin in večjih možnosti za zaposlovanje v nekmetijskih dejavnostih je vir demografske rasti mest. Oba pojava iimata svojo kritično mejo, ki je odvisna tudi od načrtovane politike
razvoja.
Kakšno stališče n a j torej zavzamemo do sedanjih teženj v razvoju?
K a j rado se zgodi, da zamenjamo vzrok in posledico in »prenašamo« negativne težnje sedanjega razvoja še v bodočnost. Le z ustvarjanjem ustreznih razmer povzročimo, da se sedanje težnje razvoja spremene.
Važno je, da pravilno izbiramo med analitičnimi projekcijami, t.jprojekcijami po starosti itn spolu, in projekcijami celotnega števila prebivalcev. Izračunavati detajlne projekcije prebivalstva večkrat nima smisla.
Da bi bolje pojasnili pomen analitičnih projekcij in zagotovili njihovo primerno uporabo, smo n a j p r e j nazorno pokazali (tudi grafično) bistvo izračuna projekcije po naravni rasti. Potem smo ob primerih izračunov projekcij po naravni rasti za različne populacije z bistveno različno začetno
starostno sestavo pokazali pomen izračunavanja takih projekcij. To poglavje je pokazalo, da se število prebivalcev posameznih starostnih skupin praviloma n e giblje vzporedno s celotnim številom prebivalcev.
Teh odstopanj brez analitičnih projekcij ni mogoče predvidevati. S
planskimi ciljnimi projekcijami prebivalstva se najbolj oddaljimo od tradicionalnih, zgolj demografskih projekcij. Tovrstne projekcije uporabljamo
tudi za preveritev utemeljenosti postavljenih ciljev. Pri. običajnih ciljnih
projekcijah je znano ciljno število prebivalcev in njegova začetna starostno
spolna sestava. Projekcija pokaže, koliko ljudi bi morali letno doseliti ali
odseliti, če hočemo doseči postavljeni cilj. Računalniške programe za tu izračunane ciljne projekcije prebivalstva je izdelal ing. Marjan Razpotnik.
Osnovni principi delovanja analitičnih projekcij
S pomočjo poenostavljenega diagrama za izračun projekcije ženskega
prebivalstva (si. 1.) želimo pojasniti osnovne predstave o izračunavanju
analitičnih projekcij. V koloni to je začetno prebivalstvo posamezne petletne starostne spolne skupine. V vsaki od naslednjih kolon se prebivalstvo
postara za pet let in ustrezno zmanjša, glede na koeficient doživetja starostne skupine. Pri tem smo predvideli, da se koeficienti doživetja v času,
za katerega delamo projekcijo, ne spreminjajo. Zato so v vrstah od leve
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proti desni enaki. Na desnem robu tabele je v koloni to + 30 podano preostalo število žensk čez 30 let. Ženske iz starostne skupine 0 — 4 let preidejo v starostno skupino 30 — 34 let v letu to + 30. Tabela ni zaključena
in predstavlja samo ženske v starosti do 49 let. V tabeli n i razvidno, da
preživele ženske iz starostne skupine 45 — 49 čez 30 let preidejo v starostno
skupino 75 — 79 let. Začetnoi prebivalstvo se je v 30 letih ustrezno zmanjšalo. V kolikor ne bi bilo naravnega prirastka, bi nastopila v tem prebivalstvu velika vrzel, saj žensk v starosti 0 — 29 sploh n e bi bilo več. Ker
je rodnost vezana n a starostne skupine žensk od 15 — 49 leta, smo na
diagramu pokazali tudi naravni prirastek. Koeficienti rodnosti so izraženi
•/. znaki yido У7, ki veljajo za posamezne 5-letne starostne skupine. V tem
primeru se tudi koeficienti rodnosti v projekcijskem obdobju ne spreminjajo. Število otrok, rojenih v posameznem petletnem obdobju, npr. t 0 + 5,
se, kot je v legendi) označeno, na koncu sešteje, in siicer: števito žensk v
začetnem letu to starih 15 —19 let pomnožimo s koeficientom fertilnosti
vi in dobimo število otrok rojenih v 5 letnem obdobju t 0 + 5 tj. ai. Na isti
način izračunamo število otrok rojenih v istem petletnem obdobju od
žensk ostalih starostnih skupin. Te označimo z bi, Ci itd. in jih seštejemo.
Mi
/

.

ai + bi -I- Ci + di + ei + fi + gi = A
\
Ži
Skupno število otrok rojenih v enem 5-letnem obdobju označimo z A.
Skupno število otrok razdelimo še na moške in ženske novorojence. Razdelimo jih tako, da uporabimo standardne koeficiente, in sicer 0,483 za
ženske in 0,517 za moške. Ker se ta grafikon nainaša samo na1 projekcije
ženskega prebivalstva, vpišemo tako dobljene dojenčke ženskega spola v
kolono, ki predstavlja starostno skupino (0—4).
Na našem diagramu je z debelo črto označena meja med začetnim prebivalstvom in pa med novorojenim prebivalstvom v projekcijskem obdobju. Novorojene ženske^dojenčki se vključijo v projekcijo na isti, način.
Koeficienti doživetja po posameznih starostnih skupinah so isti. Razlika v
koeficientih nastopi le pri starosti 0, k j e r je treba uporabiti dodatni koeficient doživetja za nove novorojenčke. S tem se diagram zapolni.
Ta diagram se seveda nanaša samo na projekcije po naravni rasti.
Projekcija prebivalstva za moške poteka na isti način s tem, da dojenčke
moškega spola, izračunane pri ženski projekciji, vpišemo v tabelo med
moško prebivalstvo. Menimo, da je ta diagram dovolj nazorno pokazai
delovanje projekcij in zato projekcije moškega prebivalstva nismo
vključili.
Ker se projekcije prebivalstva po starosti in spolu pogosto delajo tudi
i. upoštevanjem selitev, je v tem primeru treba osnavnoi projekcijo dopolniti z dodajanjem ali, odvzemanjem neto migracije po starostnih skupinah.
Vendar je osnovni princip izračuna isti. Na enak način deliuje tudi pro51
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jekcija prebivalstva po enoletnih starostnih skupinah. V naših izračunih
običajno uporabljamo enoletne starostne skupine.
Razlog za to je predvsem v tem, da na ta način omogočimo poljubno
formiranje večjih starostnih skupin pri izpisu rezultatov. Te skupine,
glede na potrebe, lahko od primera do primera spreminjamo.
Projekcije po naravni rasti
Za primer smo vzeli projekcije prebivalstva dveh območij (skupin
krajevnih skupnosti.) iz občine Tolmin. V prvo (A) spadajo krajevne skupnosti z ugodno starostno sestavo prebivalstva (KS Tolmin in Kobarid),
drugo (B) pa zajema deset krajevnih skupnosti iz območij močnega prazn j e n j a in odmiranja prebivalstva, z visokim deležem kmečkega prebivalstva in zelo slabo starostno sestavo. Sem spadajo naslednje k r a j e v n e skupnosti: Borjana, Breginj, Čadrag, D. Trebuša, Livek, Ponikve, Rut, Stražišče, Zadlaz-Čadrg, G. Trebuša.
V priloženih tabelah dajemo rezultate projekcij za obe populaciji,
upoštevajoč naravni prirastek, izračunan s pomočjo enakih starostno specifičnih koeficientov doživetja in rodnosti. Obe začetni populaciji imata,
kot je bilo že omenjeno, bistveno različni starcœtni piramidi. Iz grafikonov
lahko razberemo, da je porast prebivalstva posameznih starostnih skupin
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bistveno drugačen od gibanja celotnega števila prebivalstva. Tudi celotno
število prebivalstva v obeh populacijah n e raste enako.
Prvi grafikon (si. 2) kaže porast ali zmanjšanje števila prebivalcev v
odnosu na začetno leto. Populacija A enakomerno raste, populacija B pa v
začetku vztrajno nazaduje. Po 30 letih začne naraščati in doseže začetno
število šele po 60 letih. Postopoma postane krivulja rasti vzporedna s
krivuljo populacije A. Ta diagram je zelo nazorno pokazal vpliv starostne
sestave prebivalstva na naravni prirastek prebivalstva. Iz računalniških
izpisov je razvidno, da obe populaciji po dolgih letih dobita isto starostno
piramido, ki se ne spreminja več. Absolutno število prebivalcev pa se razlikuje že zato, ker sta bili začetni populaciji različno veliki. Tudi, v primeru, da bi biLo začetno število prebivalcev enako, bi nastale razlike, ki ne
izginjajo več. Projekcija prebivalstva po dolgih letih dobi tako imenovano
stabilno strukturo, kar pomeni, da se starostna sestava n e spreminja več.
Take projekcije prebivalstva so koristne ne samo za študijske namene,
ampak imajcu tudi uporabno vrednost, predvsem pri ocenah kapacitet n a ravnega prirastka.
Drugi diagram (si. 3) kaže porast ali zmanjšanje števila prebivalcev
starostne skupine 0—14 v odnosu na začetno leto. Zanimivo je, da se za isti
dve populaciji, ki smo j u označili z A—B, rast obeh starostnih skupin preje
uskladi. Uskladi; se približno istočasno kot rast celotnega števila prebivalstva, vendar gre v prvem obdobju za velika odstopanja med obema popuOIRANJE tTEVILA OTROK V STAROSTNI « K U H N I 0 - ^
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ladjama. Število prebivalcev v opazovani starostni skupini v populaciji
B v prvem desetletju močno pade. V 15 Letih pa se že sreča s krivuljo
populacije A in jo nekaj časa močno presega. Po tridesetem projekcijskem
letu so odstopanja med obema populacijama razmeroma majhna.
Naslednji diagram (si. 4) kaže spreminjanje deleža starostne skupine
0—14 v vsem prebivalstvu. V populaciji B podobno kot na prejšnjem diagramu najprej nazaduje, potem pa se delež starostne skupine 0—14 izenači
v obeh populacijah.
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Četrti diagram (si. 5) kaže verižni koeficient gibanja prebivalstva po
projekcijskih letiih. Po štiridesetih letih se letni verižni koeficient populacije B, ki naglo pada, sreča s koeficientom populacije A, ki naglo raste.
Oba koeficienta se kočno ustalita blizu vrednosti tri promile letno. Podobno
gibanje opazimo tudi na diagramu (sli 6), ki kaže koeficient staranja prebivalstva. Koeficient staranja prebivalstva je kvocient števila prebivalcev
starih 65 let in več in števila prebivalcev, starih O—14 let. Ta koeficient je
pri populaciji B v začetku izredno visok (okoli 1.1) in v prvih projekcijskih
letih še narašča. Kaže zelo slabo, kar porazno starostno sestavo prebivalstva B. Koeficient staranja populacije A znaša v začetku 0,35, kar pomeni
normalno mlado sestavo prebivalstva. Koeficienta obeh populacij se srečata približno čez 40 let po začetnem letu in se končno ustalita blizu vrednosti 0,55 do 0,60.
Ti primeri so lepo pokazali, da je demografska preobrazba določene
populacije tako prepletena in komplicirana, da je brez podrobne analize,
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ki jo omogoča analitična, projekcija, ni mogoče predvideti. Obravnavana
primera sta tudi pokazala, kako dolgoročne so posledice prebivalstvenih
gibanj v preteklosti, ki, se izražajo v sedanji starostni sestaivi. Projekcije
prebivalstva v tistih območjih, ki se zaradi odseljevanja praznijo, nas tudi
prepričajo o tem, da sama zaustavitev odseljevanja pogosto ne more već
popraviti posledice staranja prebivalstva. Pokažejo tudi, k d a j bodo nastopili kritični pragovi v gibanju prebivalstva.
Projekcije z upoštevanjem selitev
Selitveni trend lahko upoštevamo tako, da dodajamo letno enako
število doseljenih, kar odgovarja linearni ekstrapolaciji trenda. V drugem
primeru pa uporabljamo koeficient migracije glede na celotno prebivalstvo. V tem primeru se projekcija ujemai z geometrično ekstrapolacijo. Pri
obeh vrstah analitične projekcije je neto migracijo potrebno razdeliti po
starosti in spolu. Pri tem upoštevamo statistične podatke o starostno spolni
sestavi doseljenih in odseljenih. Analitična projekcija prebivalstva z upoštevanjem selitev daje posebno v primerih, ko gre za močno doseljevanje
ali odseljevanje zelo zanimvie rezultate, pri katerih se število prebivalcev
posameznih starostnih skupin, spreminja bistveno drugače kot celotno
prebivalstvo.
Podajamo primer projekcije prebivalstva mesta Sarajeva od leta 1971
do 2000 ob predpostavki, da bo letno število doseljenih v projekcijskih
letih približno enako kot sedaj, vsako leto 5200. Prebivalstvo Sarajeva (mestne občine) je bilo po podatkih popisa 1971 izredno mlado, z zelo močnim
deležem prebivalstva v starosti 20—40 let, kar je posledica doseljevanja
mladega prebivalstva zaradi zaposlovanja, število prebivalcev Sarajeva bi
po naravni rasti v 30 letih poraslo do 292.263 na 376.216 ali za 28,73%, z
doseljevanjem pa na 586.026 ali za 100 %. Z upoštevanjem statističnih podatkov o starostni sestavi doseljenih v Sarajevo, smo za uporabo v projekciji dobili sestavo neto migracije po starosti in spolu.
Projekcija za leto 2000, ki je izražena s starostno piramido kaže, da bo
starostna piramida dobila bolj normalno, m a n j izbočeno obliko. Delež starostne skupine 7—14 se bo znižal od začetnih 14% na 12% v letu 2001.
Znižala se bo tudi starostna skupina 0—14 od 25.6 % na 23.3 %. Povečal se
bo delež odraslih v starosti 25—64 od 50,4 % na 52,8 % in delež starih nad
65 let od 4,6 % na 6,4 %.
Če opazujemo relativni in absolutni porast posameznih skupin v tem
obdobju bomo videli, da gre za bistvene spremembe (si. 7). V 30 letih
bo celotno število prebivalstva poraslo za 100 %. Porast je v vmesnih obdobjih enakomeren. Črta, ki ga predstavlja, je premica. V istem obdobju
bo število prebivalstva v starosti nad 65 let poraslo za 169%. Do leta 1991
bo ta porast razmeroma enakomeren, potem pa se naglo povzpne. Starostna
skupina 0—6 raste od leta 1991 bolj kot celotno število prebivalcev, potem
pa se njen porast zmanjša, in je do konca projekcijskega obdobja nekoliko
nižji od porasta celotnega prebivalstva. Starostna skupina 7—14 stagnira
do leta 1981, potem pa enakomerno raste.
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Slika 7

ГГ.0ЈЕКС1ЈА PREBIVALSTVA SARAJEVA

(+5200 DOSELJENIH LETIJO)

GIBANJE ŠTEVILA PREBIVALSTVA ZNAČILNIH STAROSTNIH
V ODNOSU NA ZAČETNO LETO (1971=1.00)

SKUPIN

Splošne značilnosti planskih projekcij prebivalstva
V projekcijah, ki smo jih doslej obravnavali, končno število prebivalcev ni znano vnaprej. Čiste demografske projekcije d a j o predstavo o možnostih naravnega prirastka, o spremembah starostne sestave ter o bodočem številu in sesitavi prebivalstva, če bi se sedanje selitvene težnje še
nadaljevale. Koristne so predvsem v analitičnih fazah študij. Opozarjajo
na to, če so sedanje težnje razvoja pozitivne ali ne, in r a b i j o tudi kot
kontrola zmogljivosti ocen bodočega gospodarskega razvoja, ki ga izražamo z rastjo zaposlovanja.
Običajne projekcije prebivalstva, pri katerih upoštevamo selitve, lahko
korigiramo tako, da predpostavimo določene spremembe selitvenih teženj
v toku časa. Te spremembe lahko predvidevamo in ocenjujemo z opazov a n j i podobnih primerov (analogija), ali pa da enostavno dajemoi večjo
težo težnjam zadnjih let v daljši časovni vrsti (arima metoda). Metode,
ki smo jih obravnavali v poglavju o ekstrapolacijskih metodah, lahko
kombiniramo z analitičnimi metodami.
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Doslej omenjene projekcije, v katerih smo uporabili in upoštevali tudi
spremembe selitvenih teženj v času, še vedno n e upoštevajo načrtnih posegov v razvoju.
Pogosto se zgodi, da projekcija z ekstrapolacijo selitvenih teženj predvideva preveliko koncentracijo ali pa odseljevanje prebivalstva. V takih
primerih je projekcijo treba ustrezno spremeniti, č i m pa odstopamo od
teženj spontanega razvoja, dobiva projekcija drug značaj m postaja tako
imenovana planska projekcija prebivalstva. Najbolj enostavna planska
projekcija je tista, pri kateri selitvene težnje načrtno spreminjamo. Tako
dobimo gibanje prebivalstva, ki ustreza predvidenim spremembam razvoja.
Ob primerjavi rezultatov take projekcije s predvideno r a s t j o zaposlovanja
vidimo, da je pogosto potrebno izvesti dodatne korelacije, in projekcijo
ponovno izračunati. Tovrstna projekcija je še vedno demografska projekcija z določenimi korekturami.
Ločimo tri osnovne tipe ciljnih projekcij:
1. Projekcija z oceno potrebnega obsega neto migracije, ki je potrebna za
dosego ciljnega števila v projekcijskem letu.
2. Projekcija z oceno potrebne sestave neto migracije po starosti in spolu
glede na dano ciljno število in sestavo prebivalcev.
3. Projekcija kmečkega prebivalstva s korigirano deagrarizacijo.
Pri teh projekcijah je poznana spolno starostna sestava prebivalstva v
začetnem letu, v cilju leta pa je znano samo, skupno število prebivalcev, ki
ni n u j n o razčlenjeno na moške in ženske. Projekcija deluje na isti način,
kot projekcija po naravni rasti in projekcija z upoštevanjem selitev. Razlika je le v tem, da je treba število migrantov sproti računati in spreminjati iz leta v l e t a Vmesno število migrantov je določeno tako, da celotno
število prebivalcev v posameznem letu znotraj projekcijskega obdobja, to
je med začetnim in končnim letom, pomeni interpolirano vrednost ob
predpostavki, da je v vmesnem obdobju število prebivalstva enakomerno
naraščalo. Ker lahko spreminjamo samo migracije, j e torej v postopku izračunavanja projekcije vedno n a j p r e j izračunana naravna rast, upoštevajoč
starostno specifične koeficiente rodnosti in umrljivosti, število migrantov
pa je razlika med številom prebivalcev po naravni rasti in celotnim številom prebivalstva, ki ga dobimo z interpolacijo, č e računamoi projekcije
za obdobje desetih let, lahko izrazimo izračun projekcije za prvo projekcijsko leto takole:
No +

Nr

+ M = N,

kjer je:
N0
Nr
Ni
M

— začetno, število prebivalcev in njegova starostno spolna sestava
— naravni prirastek začetnega števila prebivalstva v obdobju enega
leta
— interpolirana vrednost (število) prebivalcev ob predpostavki linearne rasti med populacijama No in končno ciljno populacijo N i 0
— migracija (potrebno število doseljenih ali odseljenih za dosego
interpoliranega števila prebivalcev).
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Celotno število prebivalstva v
letom se enakomerno spreminja in
se število prebivalcev posameznih
merno. To lepo p o t r j u j e grafikon
Krško (si. 8).
SLIKA
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obdobju med začetnim in projekcijskim
ga lahko predstavimo s premico. Vendar
starostnih skupin giblje žeto neenakociljne projekcije prebivalstva za občino

C I L J N A P R O J E K C I J A P R E B I V A L S T V A OBČINE

KRŠKO

Število prebivalcev leta 1977 « 1,00

Projekcijska letna neto migracija pogosto pokaže, da je ciljno število
prebivalstva previsoko postavljeno. K a j hitro lahko ugotovimo, ali stanovanjska graditev na določenem območju res lahko sledi potrebam po novih stanovanjih. Ciljne projekcije so torej dobra kontrola ciljev razvoja.
P r i presoji, ali je stopnja doseljevanja, ki jo predvideva ciljna projekcija,
utemeljenav se je potrebno ozirati na:
— zmogljivosti prostora za poselitev in ostale potrebe,
— zmogljivosti stanovanjske graditve,
— socialne probleme, ki bi jih premočno doseljevanje lahko povzročilo.
Kadar določamo ciljno (plansko,) število prebivalcev za manjša območja, lahko enostavno izhajamo iz zmogljivosti za poselitev (stanovanjsko
graditev) primernih in določenih površin.

Literatura
P r e s s â t R., 1961, L'analyse démographique, Paris
V o g e l n i k D., 1974, Uvod v socialno ekonomsko statistiko, Ljubljana
60

Analitične projekcije prebivalstva

G o s a r L., 1979, Ocenjevanje primerne stopnje deagrarizacije, Geografski
vestnik LI, 1974, Ljubljana
G o s a r L., 1980, Demografske projekcije v prostorskem planiranju, UI
SRS, Ljubljana

COHORT SURVIAL POPULATION PROJECTIONS
Lojze G o s a r
(Summary)
One of the basic problems in population projections methodology is
to find a right balance between the past development patterns and f u t u r e
population growth. Those who use population projections often mix »pure
demographic projections« with projections of planned or probable development. Because of this, projections are often criticized as being u n realistic, since they transpose the negative development tendencies into
the future 1 . As a planner's tool therefore population projections are often
questioned as to their reliability and usefulness. In our work on demographic projections we try to take into account the fact that demographic
development is also spatially tied and directly affects physical and social
make up of the area.
The basic principles of the cohort survival population projections are
explained. Also it is explained when this type of population projection
should be used instead of simple population projections giving only population totals.
Special attention is given to the so- called »target« population projections, where the population total for the final projection year is given
in advance. The projection should give needed annual immigration or
emigration volume. The migration size calculated in this way could show
that the target population size was not realistically estimated and that it
should be modified.
Examples of the natural growth population projections, using the same
age specific fertility and survival ratios for two populations with basically different age structure show the influence of the age structure on the
natural growth. The fact that the population in the individual age groups
does not grow paralelly to the total population number is a proof that
cohort population projections are useful.
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