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PRESS RELEASE  

India again jumps 23 places to reach rank 77 in World Bank’s Doing 

Business Report 2019 

 November 22, 2018                                                                          Astana 

 In the latest iteration of World Bank’s Doing Business 2019 Report, India 

once again made significant strides, a jump of 23 places to reach Rank 77 out of 

190 economies. This jump is even more significant given India’s 30 place jump 

last year, which had bought it to Rank 100. This is a rare feat for any large 

country. India is now the best ranked from the South Asian region. 

 

 World Bank once again recognized India as one of the top 10 improvers 

in this year’s assessment, for the second year in a row. India has improved by 

53 positions in the last two years, and 65 positions in the last four years. India is 

the first South Asian and BRICS nation to have achieved this.  

 India improved it’s rank in 6 of the 10 indicators measured by World 

Bank. The 2 most significant improvements were those in the indicators for 

Construction Permits (Jump of 129 spots to rank 52), and for Trading Across 

Borders (Jump of 80 spots to rank 66). The indicators where India gained 

ground are Starting a Business, Getting Credit, Getting Electricity and 

Enforcing Contracts by 53 positions in the last two years, and 65 positions in 

the last four years.  

 India streamlined the process of obtaining a building permit and made it 

faster and less expensive to obtain a construction permit. India also reduced the 

time and cost to export and import through various initiatives, including the 

implementation of electronic sealing of containers, the upgrading of port 

infrastructure and allowing electronic submission of supporting documents with 

digital signatures. 

 The continued relentless drive by the Government to push hard 

regulations and reforms in order to improve the business climate of the country 

is validated by India’s consistent improvement over the last few years. India’s 

Distance to Frontier (DTF) score, a measure to how close a country is to global 

best practices, has been improving consistently since the last few years. 

              

 



Қазақстан Республикасындағы Үндістан Елшілігі 

 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Дүниежүзілік банктің «Бизнес жүргізу 2019» есебінде Үндістан тағы да 

23 позицияға көтерілді 

2018 ж. 22 қараша               Астана қ. 

 Дүниежүзілік банктің «Бизнес жүргізу 2019» есебінде Үндістан тағы 

да елеулі табысқа қол жеткізді және 190 елдің рейтингісінде 77-орынға ие 

болып, 23 позицияға көтерілді. Өткен жылы Үндістан 30 позицияға 

көтеріліп, 100-ші орынды иемденген болатын. Бұл – кез-келген ірі ел үшін 

сирек жетістік. Қазіргі уақытта Үндістан Оңтүстік Азия елдерінің ішінде 

бірінші орын алады. 

 

 Биылғы жылы Дүниежүзілік банк екі жыл қатарынан Үндістанды 

өздерінің жұмысын жақсартқан 10 елдің қатарына кіргізді. Үндістан 53 

позицияға және соңғы төрт жылда 65 позицияға көтерілді. Үндістан 

Оңтүстік Азия мен БРИКС-тің бұл нәтижеге жеткен алғашқы елі деп 

саналады. 

 

 Үндістан Дүниежүзілік банкпен бағаланатын 10 көрсеткіштің ішінде 

6 көрсеткіш бойынша өзінің рейтингісін жақсартты. Құрылыс рұқсаттары 

(129-шы орыннан 52-орынға дейін) және шекаралық сауда (80-ден 66-шы 

орынға дейін) сияқты екі маңызды жетістікті ерекше атап өтуге болады. 

Бизнесті бастау, несие алу, электр қуатын алу және келісімшарттарды 

орындау көрсеткіштері бойынша Үндістан соңғы екі жылда 53 позицияға, 

ал соңғы төрт жылда – 65 позицияға көтерілді. 

 

 Үндістан құрылысқа рұқсат алу процесін жеңілдетті және құрылыс 

жұмыстарын жүргізуге рұқсат алуды жеделдетті және арзандатты. 

Үндістан сондай-ақ контейнерлерге электронды қол қою рәсімін жасау 

арқылы, порт инфрақұрылымын жаңғырту және цифрлық қолтаңбалармен 

электрондық құжаттарды ұсыну мүмкіндігін қоса алғанда, әртүрлі 

бастамалар арқылы экспорттау мен импорттау уақыт пен шығындарын 

қысқартты. 

 

 Үкіметтің елдегі іскерлік ахуалды жақсарту үшін қатаң ережелер 

мен реформаларды жүргізуді жалғастырып жатқандығы соңғы бірнеше 

жылда Үндістанның ұстанымының дәйекті түрде жақсаруымен расталады. 

Үндістанның шекара қашықтығы (DTF) соңғы бірнеше жыл бойы үнемі 

жақсарып келе жатқандығы еліміздің халықаралық тәжірибеге 

қаншалықты жақын екендігін көрсетеді. 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 

В докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» Индия вновь 

поднялась на 23 позиции 

22 ноября 2018 года                                                                      г. Астана  

 В последнем докладе Всемирного банка «Ведение бизнеса 2019» 

Индия вновь добилась значительных успехов и поднялась на 23 позиции, 

заняв 77 место в рейтинге из 190 стран. Этот прыжок еще более 

значителен, учитывая, что в прошлом году Индия поднялась на 30 

позиций и заняла 100 место. Это редкий успех для любой крупной страны. 

В настоящее время Индия занимает первое место в Южной Азии. 

 По оценке этого года Всемирный банк в очередной раз признал 

Индию одной из лучших в 10-ке стран, которые улучшили свои 

показатели. За последние два года Индия поднялась на 53 позиции и на 65 

позиций за последние четыре года. Индия является первой страной из 

Южной Азии и БРИКС, которая достигла такого результата. 

 Индия улучшила свой рейтинг по 6 показателям из 10, которые 

оцениваются Всемирным банком. Два наиболее значительных достижений 

достигнуты в показателях для разрешений на строительство (прыжок с 

129-го на 52-е место) и торговли через границы (прыжок с 80-го на 66-е 

место). Индия продвинулась на 53 позиции за последние два года и на 65 

позиций за последние четыре года по таким показателям, как  открытие 

бизнеса, получение кредита, получение электроэнергии и выполнение 

контрактов. 

 Индия упростила процесс получения разрешения на строительство, 

и получение разрешения на проведение строительных работ стало быстрее 

и дешевле. Индия также сократила время и расходы на экспорт и импорт с 

помощью различных инициатив, включая внедрение электронной 

герметизации контейнеров, модернизацию портовой инфраструктуры и 

возможность электронного представления подтверждающих документов с 

цифровыми подписями. 

 Продолжающееся неустанное стремление правительства продвигать 

жесткие правила и реформы в целях улучшения делового климата страны 

подтверждается последовательным улучшением позиций Индии за 

последние несколько лет. Оценка «Расстояние до границы» (DTF) Индии, 

которая последовательно улучшается последние несколько лет, является 

показателем того, насколько близка страна к нормам международной 

передовой практики.  


