
Các dự án có rủi ro E&S cao (Loại A), phù hợp với phân loại rủi ro của IFC[1]
Các hoạt động liên quan đến khai thác, sản xuất và / hoặc chế biến nhiên liệu hóa thạch, bao
gồm cả các nhà máy điện sử dụng nhiên liệu hóa thạch.
Sản xuất hoặc buôn bán bất kỳ sản phẩm hoặc hoạt động nào được coi là bất hợp pháp theo
luật pháp hoặc quy định địa phương hoặc các công ước và thỏa thuận quốc tế hoặc phải chịu
lệnh cấm quốc tế, chẳng hạn như dược phẩm, thuốc trừ sâu / thuốc diệt cỏ, chất làm suy giảm
tầng ôzôn, PCB, động vật hoang dã hoặc các sản phẩm được điều chỉnh theo Công ước quốc tế
Buôn bán các loài nguy cấp (CITES).
Sản xuất hoặc buôn bán vũ khí và đạn dược gây tranh cãi.[2]
Sản xuất, kinh doanh đồ uống có cồn (trừ bia, rượu)[2].
Sản xuất hoặc kinh doanh thuốc lá[2].
Doanh nghiệp kinh doanh cờ bạc, casino và các doanh nghiệp tương đương.
Sản xuất hoặc kinh doanh vật liệu phóng xạ. Điều này không áp dụng cho việc mua thiết bị y tế,
thiết bị kiểm tra chất lượng (đo lường) và bất kỳ thiết bị nào mà IFC coi nguồn phóng xạ là tầm
thường và / hoặc được che chắn đầy đủ.
Sản xuất hoặc kinh doanh sợi amiăng không bao bọc. Điều này không áp dụng đối với việc mua
và sử dụng tấm xi măng amiăng ngoại quan có hàm lượng amiăng nhỏ hơn 20%.
Đánh bắt trôi dạt trong môi trường biển sử dụng lưới vượt quá 2,5 km theo chiều dài.
Khi đầu tư vào các hoạt động tài chính vi mô: Sản xuất, buôn bán, lưu trữ hoặc vận chuyển một
lượng lớn hóa chất nguy hiểm hoặc sử dụng hóa chất nguy hiểm ở quy mô thương mại. Các
hóa chất độc hại bao gồm xăng, dầu hỏa và các sản phẩm dầu mỏ khác.
Sản xuất hoặc các hoạt động liên quan đến các vùng đất thuộc sở hữu hoặc tuyên bố chủ
quyền dưới sự phân xử của Người bản địa.
Sản xuất hoặc các hoạt động liên quan đến các hình thức lao động cưỡng bức có hại hoặc bóc
lột[3]/ lao động trẻ em có hại.[4]
Hoạt động khai thác gỗ thương mại trong rừng ẩm nhiệt đới nguyên sinh để sử dụng.
Sản xuất, kinh doanh gỗ hoặc các sản phẩm lâm nghiệp khác không phải từ rừng được quản lý
bền vững.
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[1] Phân loại rủi ro của
IFC:https://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/sustainabilit
y-at-ifc/policies-standards/es-categorization 
[2] Điều này không áp dụng cho các nhà tài trợ dự án không tham gia đáng kể vào các hoạt động này.
"Không tham gia đáng kể" có nghĩa là hoạt động liên quan là phụ trợ cho hoạt động chính của nhà tài
trợ dự án.
[3] Lao động cưỡng bức có nghĩa là tất cả các công việc hoặc dịch vụ, không được thực hiện một cách
tự nguyện, được thực hiện từ một cá nhân đang bị đe dọa bằng vũ lực hoặc hình phạt.
[4] Lao động trẻ em có hại có nghĩa là việc sử dụng trẻ em có khả năng gây nguy hiểm hoặc cản trở
việc học của trẻ hoặc có hại cho sức khỏe của trẻ hoặc thể chất, tinh thần,đạo đức hoặc sự phát triển
của xã hội.
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