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to profitability. In this section, we take the banking sector within a country as our unit of 

analysis. In section 3, we take the individual bank as the object of our research. We will 

focus on how bank size and performance are related for 100 large international banks. As 

such, we provide regression results and stability tests. The conclusion is in section 4.

The structure of the paper is as follows. In section 2, we go into the market

structure of the banking industry in the major western economies. We relate competition

رئوس مقالھ حاضر بھ شرح ذیل می باشد. در بخش 2، وارد ساختار صنعت بانکداری در اقتصادھای غربی اصلی می شویم. و بین 
سود آوری و رقابت ارتباط برقرار می کنیم. در این بخش از بخش بانکداری در کشور بھ عنوان واحد آنالیز استفاده می کنیم. در بخش 
3، از بانک اختصاصی بھ عنوان ھدف تحقیق بھره می گیریم. در اینجا بر ارتباط بین اندازه بانک و عملکرد آن برای 100 بانک بین 
المللی بزرگ تاکید خواھیم نمود. ھمچنین، نتایج رگرسیون و تستھای ثبات و پایداری را ارائھ می دھیم. در بخش 4، نتایج مقالھ مطرح 

شده است. 
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