Bălţi (în rusă Бэлць) este un oraş (municipiu) în Republica Moldova, situat la 135 km nord de Chişinău, pe malul rîului Răut (un afluient al Nistrului). Este al treilea oraş ca mărime din ţară şi un important centru industrial. Sunt active industria uşoară, alimentară, a construcţiei de maşini, a materialelor de construcţii ş.a. Municipiul este un important nod feroviar şi dispune de un aeroport.

Clima şi ape
:Clima este de stepă continentală, însa mai aspra decât în Sud. Precipitaţiile sunt deasemenea reduse (sub 500 mm anual, mai ridicate totusşi decât în Sud).

Vegetaţia:
Aproape toată suprafaţa e o stepă (cunoscuta stepă a Bălţilor), care a produs şi aici solul atât de fertil, cunoscut în stiinţă sub numele de cernoziom « chocolat ». Stepa Bălţilor diferă totuşi de stepa Pontică fiind mai bogată în plante cu flori (de origine sarmatică) şi foarte săracă în ierburi de origine meridională.

Populaţia:
După datele recensamîntul din 2005 populaţia oraşului, constituie 126 728 locuitori, însă exactitudinea informaţiei rămîne sub semnul întrebării, funcţionarii ce au participat la recensamint introducînd, deseori, date aproximative, in loc sa chestioneze populaţia. Ultimul recensamînt din perioada sovietică (1989) s-a soldat cu cifra de 159 000. Din 1992, a început un exod masiv al populaţiei datorită situaţiei economice din Moldova (înregistînd valoarea maxima în perioada 2001-2002). O mare parte a populaţieie care a emigrat, (temporar sau definitiv), legal sau ilegal, lucrează în Rusia, Grecia, atît în Europa de est cit şi de vest, mai ales în Italia, Spania, Portugalia, Irlanda.
Ca urmare, în multe familii, copii cresc fără de parinţi, sub supravegherea bunicilor, rudelor. Alţi Balteni, s-au deplasat (permanent) la lucru sau la studii în Romania, Rusia şi în restul Europei.

După rezultatele recensamîntului din 1930 , Bălţul avea o populaţie de 35 000 locuitori, dintr-e care 20 000 Evrei, 10 000 Români, 5 000 Ucrainieni, şi Ruşi. Populaţia din Judeţul Bălţi era pe atunci (şi este acum) în majoritate româna. Dupa cel de-al Doielea Razboi Mondial, în perioada cînd oraşul facea parte din fosta Uniune Sovietică, a avut loc o imigrage masivă din toate colţurile ale URSS, cu scopul de a stabili o conducere locala Sovietică si de Partid, de a dezvolta industria şi de a crea o majoritate rusofonă. În aceeaşi perioadă mulţi Români/Moldoveni de la ţară s-au mutat în oraşe, inclusiv la Bălţi.
Spre sfirşitul anilor 80, majoritatea evreilor au emigrat în Israel. Atunci, partea rusofonă a populaţiei (ce se identificau ca Ruşi, Ucrainieni dar şi ca mai mult de 30 de etnii ai fostului Imperiu Sovietic) a ajuns aproape la 50% , Moldovenii românofoni constituind celelalte 50%.

Astăzi, după datele oficiale la Bălţi sunt 54% Moldoveni/Români, 19% Ruşi şi 24% de Ucrainieni, chiar dacă Ucrainienii folosesc mai mult rusa, sau un ameste de limbă rusă cu ucraineană ca limbă natală.

Majoritatea populaţiei e bilingvă, ambele grupuri vorbind, deseori, limba celuilalt fără tragere de inimă. Ruşii ce sunt la o vîrsta mai înnaintată, mai ales cei ce au venit în Moldova fiind deja adulţi şi au avut o carieră în sistemul sovietic, pot vorbi doar rusa, cu toate că înteleg româna. Moldovenii mai tineri, mai ales cei ce şi-au făcut studiile dupa 1989, vorbesc în general româna, dar cunosc şi vorbesc în acelaşi timp şi rusă.

