Mydło w płynie coraz droższe, w kostce coraz tańsze
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Ceny mydła w marcu i we wrześniu tego roku, czyli w momencie rozpoczęcia pierwszej oraz
drugiej fali pandemii, spadły średnio o 16,5 proc. W tych okresach średnia cena mydła w
płynie natomiast wzrosła średnio o 5,6 proc. To wyniki raportu agencji badawczoanalitycznej Hiper-Com Poland i Centrum Analiz Grupy AdRetail, które opublikował serwis
Interia Biznes.
Analiza obejmowała marzec i wrzesień 2020 roku, czyli okresy rozpoczynające tzw. pierwszą i
drugą falę pandemii. Pod uwagę wzięto ceny z dyskontów, hipermarketów, supermarketów, sieci
convenience, cash&carry, hurtowni, drogerii i aptek. Produkty w płynie podrożały prawie o 6 proc.,
zwłaszcza w sieciach cash&carry. Natomiast produkty w kostce były tańsze o 12,5 proc., głównie za
sprawą drogerii i aptek.
Wyniki zostały opracowane na podstawie obserwacji ponad dwóch tysięcy cen.
W analizowanych okresach średnia cena mydła w płynie wzrosła średnio o 5,6 proc. Popyt na ten
produkt ogromnie wzrósł od marca, gdy mycie rąk uznano za najskuteczniejszy sposób walki z
wirusami. Mydła w płynie mają tę przewagę, że ich dozowniki można obsłużyć nawet łokciem, są
więc bardziej higieniczne niż mydła w kostce.

Zdaniem Blanki Chmurzyńskiej - Brown z Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego,
pandemia zakłóciła łańcuchy dostaw, a ceny są determinowane m.in. przez dostępność
produktu. Poza tym przez pewien czas brakowało wielu rodzajów opakowań, co też spowodowało
podwyżki. Obecnie wiele marek wchodzi też w tzw. refille czy opakowania z recyklatów, a te
technologie są droższe.
Poza tym mydła w płynie są kupowane nie tylko przez gospodarstwa domowe, ale też instytucje i
organizacje. Są postrzegane jako bezpieczniejsze i wydajniejsze niż kostki, zwłaszcza w miejscach z
dużą liczbą osób. Pozwalają też zachować większą estetykę podczas użytkowania.
Produkt ten najbardziej podrożał w sieciach typu cash&carry - bo aż o 59,8 proc. Jego cena
wyraźnie też wzrosła w drogeriach - o 29,1 proc. Ponadto analiza wykazała, że ceny mydła w płynie
najbardziej spadły w sklepach convenience - o 21,8 proc., a także w dyskontach - o 18,2
proc. Zdecydowanie mniejsze wzrosty odnotowano w supermarketach - o 5 proc., w hurtowniach - o
3 proc., jak również w hipermarketach - o 1,5 proc..
I tak średnie ceny mydeł w kostce zmniejszyły się o 12,5 proc. - W pierwszej fali pandemii
bardzo szybko zniknęły one ze sklepów. Od marca br. ich produkcja mogła się zwiększyć, a rynkowa
podaż - wzrosnąć. To wyjaśniałoby obniżenie cen. Produkty myjące w kostkach zawsze były, są i będą
tańsze niż w płynie, bo nie wymagają specjalistycznych opakowań - wyjaśniła ekspertka z Polskiego
Związku Przemysłu Kosmetycznego.
Natomiast, biorąc pod uwagę produkty w kostce i w płynie, łącznie zanotowano średni
spadek o 16,5 proc. Z analizy wynika też, że mydło w kostce podrożało najbardziej w sieciach typu
convenience o 20,8 proc., a w dyskontach - o 10 proc. Pod względem spadków cen mydeł w kostce na
pierwszym miejscu są drogerie - 56,9 proc., a za nimi - supermarkety - 44,1 proc.. Następne są
hipermarkety - 11,3 proc., cash&carry - 3,4 proc., a potem hurtownie - 2,7 proc.
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